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* odpor proti prostupu tepla stěnou s uvažo-
váním součinitele přestupu tepla na vnitř-
ní straně,

tin vnitřní teplota,
tex venkovní teplota,
trt referenční radiační teplota.

Hodnotu referenční radiační teploty trt lze 
po odvození stanovit podle vztahu:
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 (2)
kde
αex je součinitel přestupu tepla na vnější stra-

ně,
αin součinitel přestupu tepla na vnitřní stra-

ně (součinitele přestupu tepla nejsou ma-
teriálové konstanty, ale závisejí na mnoha 
dalších parametrech, zejména na rychlosti 
proudění vzduchu kolem stěny),

d tloušťka stěny,
λst součinitel tepelné vodivosti stěny.

Vypočtená hodnota referenční radiač-
ní teploty trt je hodnota pro zvolené místo. 

Do vzorce pro výpočet PMV a dalších inde-
xů se dosazuje vypočtená hodnota korigovaná 
součinitelem krt, který zohledňuje další pro-
storové vlivy interiéru. V jednotce ekvitermní 
regulace se počítá korigovaná radiační teplo-
ta 
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rtrtr tkt    podle vztahu:
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Závěr

Tepelná pohoda je významným fakto-
rem kvality užívání každé budovy. Příspě-
vek přináší nové řešení vyhodnocování a ří-
zení tepelné pohody člověka v interiéru. Toto 
nové řešení nepřímo vyhodnocuje referenční 
radiační teplotu ploch interiéru a umožňuje ji 
finančně nenáročným způsobem vyhodnoco-
vat a následně řídit tepelnou pohodu v inte-
riéru budovy. 
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Kritéria pro klasifikaci

Systémy a protokoly pro domovní auto-
matizaci lze dělit podle různých pravidel, 
mezi kterými je možné nalézt několik zá-
kladních, která hodnotí použitelnost platfor-
my pro projekt.

Otevřenost

Systémy a protokoly se dělí na dvě sku-
piny:
– otevřené protokoly (KNX, LON, Open-

Therm, DALI),
– uzavřené, proprietární systémy (Ego-n, 

Nikobus, XComfort, Foxtrot CIB).
Otevřený protokol je standardizován 

(ISO, IEC atd.), takže zařízení s jeho im-
plementací může nabízet kterýkoliv výrob-
ce. Z toho vyplývá nejen široký výběr kom-
ponent, ale i velká variabilita při projekto-
vání (např. prvků připojitelných na KNX je 

Komunikace v chytrých domech

několik tisíc) a nezávislost na výrobci. Ty-
pickou nevýhodou oproti proprietárním sys-
témům je vyšší cena – především u projek-
tů pro domácnosti a rodinné domy. Opakem 
otevřeného protokolu je proprietární systém 
(specifikace není běžně dostupná jiným fir-
mám). Jeho nevýhodou je malý výběr prv-
ků a závislost na jediném výrobci nebo na 
jejich omezené skupině. Kladem bývá kon-
figurace základních funkcí bez PC a oproti 
řešením s otevřeným protokolem příznivější 
cena – především pro malé budovy a byty. 
Pro rozsáhlé projekty není většina proprie-
tárních systémů vhodná.

  

Centralizovanost

Podle centralizovanosti jsou rozlišovány 
tyto tři kategorie:
– centralizovaný systém (např. Ego-n) s jed-

nou centrální jednotkou (nebo několika), 
která řídí veškeré chování systému; nevý-

hodou je velká citlivost na výpadek centrál-
ní jednotky, výhodou je, že není nutné po-
užívat inteligentní senzory a akční členy,

– decentralizovaný systém (např. KNX, 
LON, XComfort) nemá žádnou centrální 
jednotku; každý prvek systému ví, co má 
dělat a s kým komunikovat, a tím je sys-
tém robustní a odolnější proti výpadkům,

– hybridní systém (např. Nikobus, část systé-
mů s PLC) je zčásti centralizovaný a zčás-
ti distribuovaný.

Komplexnost

O tom, zda je systém určen pro řízení více 
úloh, nebo je specializován jen na jednu ob-
last, rozhoduje jeho komplexnost.
– Komplexní jsou např. řídicí systémy (KNX, 

LON, XComfrort, Ego-n, Foxtrot CIB).
– Specializované jsou např. protokoly 

(DALI, OpenTherm, DMX512, M-Bus, 
SMI).
 

Přenosové médium

Dalším (a ne posledním) kritériem je pře-
nosové médium. Nejčastěji jde o krouce-
nou dvoulinku (twisted-pair) nebo bezdrá-
tový radiofrekvenční přenos. Z dalších médií 
je možné jmenovat Powerline 230 V (data 

Inteligentní elektroinstalace spojená s domovní automatizací stále více nahrazuje tu kla-
sickou, protože šetří kabeláž a poskytuje větší uživatelský komfort. Bezdrátové systémy 
se uplatňují při rekonstrukcích a ve variabilních prostorech. Zdá se tedy, že moderní ře-
šení přinášejí jen klady, a proto nelze opomenout, že mají i své nevýhody jako zranitel-
nost, vyšší nákladnost nebo složitost instalace.
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po síťovém rozvodu), infračervené spojení, 
Ethernet nebo i optické vlákno.

Proprietární systémy

Jde o produkty uzavřené pro jednoho vý-
robce, které téměř vždy pokrývají všechny zá-
kladní úlohy řízení malých budov a rodinných 
domů. Proprietární systémy jsou typické niž-
ší cenou, užší nabídkou komponent a většinou 
využívají jen jeden typ přenosového média. 
Často lze takové systémy sehnat i v obcho-
dech typu OBI nebo Hornbach. Ze zajímavých 
systémů jmenujme bezdrátový Eaton Xcom-
fort, vhodný i pro větší projekty, ABB Ego-n 
(český systém se silnou centralizací), Foxtrot 
CIB (český systém s kabelovou drátovou ko-
munikací CFox i radiofrekvenční komunikací 
RFox), Conrad HomeMatic nebo Eaton Niko-
bus (hybridní struktura). Z výčtu je patrné, že 
proprietárních systémů je na současném trhu 
mnoho, takže si zákazník vždy vybere.

Otevřené komplexní protokoly

Je to kategorie protokolů, které jsou stan-
dardizovány a určeny pro řešení několika 
auto matizačních úloh.

 

LonWorks

LonWorks je příkladem univerzálního dis-
tribuovaného systému, který není určen pouze 
pro budovy – lze ho použít v jakékoliv úloze 
automatizace. Systém je založen na síti inte-
ligentních uzlů, propojených až šesti druhy 
přenosového média. Takto univerzální systém 
nabízí téměř neomezené možnosti využití, 
ale za cenu náročnějšího programování. Ne-
výhodou je vysoká cena pro menší projekty.

BACnet

Objektový protokol BACnet je určen pro 
účely automatizace budov. Na rozdíl od všech 
již zmíněných protokolů se soustřeďuje na 
vyšší úrovně třívrstvého modelu automatizace 
– na ekonomickou vrstvu (ERP, SAP, MES) 
a vrstvu řízení (např. vizualizace). Ostatní 
protokoly se koncentrují na úroveň procesní 
a některé i na vrstvu řízení. Výhodou je ne-
závislost na speciálních komunikačních či-
pech. Díky tomu lze BACnet propojit s té-
měř jakýmkoliv protokolem, a využít ho tak 
pro libovolné úlohy řízení.

Konnexbus (KNX)

KNX je protokol s plnou decentralizací 
a s pěti typy přenosového média, který po-
krývá několik standardů. V současné době 
jde o nejdůležitější a nejoblíbenější systém 
v oboru řízení budov v Evropě. Na rozdíl 
od jiných otevřených standardů zde exis-
tuje centrální nástroj ke konfiguraci systé-
mu (ETS). KNX lze použít pro řízení bu-
dov všech velikostí od rodinných domů po 
komplexy kancelářských budov a zajišťuje 
pokrytí základních požadavků na jejich ří-
zení (včetně řízení a správy zdrojů a ener-
gií). Pro malé budovy je nevýhodou vysoká 
cena komponent.

 

EnOcean

Protokol EnOcean je zajímavý tím, že vel-
ká část prvků je bezbateriová a bezúdržbová. 
Komponenty jako zdroj energie pro svoji prá-
ci využívají stisky tlačítek, solární a tepelnou 
energii, rotační pohyb, vibrace nebo i baterie 
a síťové napájení.

Otevřené jednoúčelové protokoly

Do této kategorie patří systémy, specia-
lizované na určitou disciplínu automatizace 
budov. Příkladem je DALI – protokol urče-
ný speciálně pro řízení zdrojů osvětlení. Jde 
o digitální náhradu za analogový způsob stmí-
vání 1 až 10 V. Z dalších jmenujme sběrnici 
Open Therm jako pokus o sjednocení přístu-
pu k ovládání bojlerů a kotlů nebo sběrnici 
M-Bus, která je využívána pouze ke sběru dat 
o spotřebě médií (např. vody, plynu, elektřiny, 
tepla). K řízení žaluzií a rolet lze využít pro-
tokol Standard Motor Inteface, k řízení akč-
ních členů HVAC je možné zvolit MP-BUS. 
K rychlému řízení světel a speciálních efek-
tů (diskotéky, koncerty) je určen jednoduchý 
protokol DMX512, který je užitečný tam, 
kde DALI nestačí. Pro většinu ze zmíněných 
protokolů existují prvky propojující je s kom-
plexními řídicími systémy.
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