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Anotace 
NÝVLT, Ondřej: Automatický návrh řízení pro domovní automatizaci 
Diplomová práce. Katedra řídicí techniky FEL ČVUT v Praze. 2008. 88 s. 
Vedoucí práce: Ing. Ondřej Dolejš, Ph.D. 
Klíčová slova: domovní automatizace, CoDeSys, WAGO, PLC, IEC-61131, DALI, vytápění 
 
Diplomová práce se zabývá využitím standardního PLC WAGO netradičním způsobem jako 
centrální řídicí jednotky jednoduše nastavitelné a ovladatelné domovní automatizace 
nezávislé na konkrétní budově využívající levných standardních komponent a technologií. 
Práce obsahuje jak návrh, tak realizaci této inovativní automatizace. Základními 
implementovanými funkcionalitami systému jsou řízení vytápění, osvětlení (včetně 
technologie DALI) a ventilátorů, časové programy a vizualizace pro pohodlné nastavení           
i správu celého systému.  
Mimo návrh vlastního systému domovní automatizace jsou v práci diskutovány i otázky 
marketingu systému jako komerčního produktu. Dále je v práci popsána současná situace na 
českém trhu s domovními automatizacemi a jsou zde rozebrány nabídky konkurenčních 
produktů.   
 

Annotation 
NÝVLT, Ondřej: Automatic program generation for home automation 
Diploma thesis. Department of Control Engineering, Faculty of Electrical Engineering, CTU 
Prague. 2008. 88 p. 
Keywords: home automation, CoDeSys, WAGO, PLC, IEC-61131, DALI, heating 
 
This diploma thesis deals with application of the standard PLC WAGO in non-traditional way 
like a central control unit of easy to use and easy to set home automation, which is 
independent on specific building. This home automation uses common and cheap 
components and technologies. This thesis contains design and also an implementation of 
this inovative automation. Basic functions, which are implemented in the system, are 
heating, lighting (including DALI technology) and ventilation control, time schedules and 
visualizations for easy setting and administration of the system.  
In this thesis, there are also discussed marketing questions of this system, including situation 
on the Czech market with home automation. Also some typical competitive products are 
described in the text.     
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1. Úvod a cíle práce 
Tato práce se soustředí na, v ještě nedávné minulosti relativně opomíjenou, oblast 
aplikace automatizační techniky a to na automatizaci rodinných domů a domácností. 
Tato oblast ovšem v současné době zažívá velkou expanzi zájmu regionálních i 
významných světových výrobců na poli řídicí techniky, jak je možno sledovat například na 
speciálních veletrzích jako „Light+Building“ [42], který se pořádá každé dva roky ve 
Frankfurtu nad Mohanem. V minulosti se většina trhu s řízením budov soustředila 
mnohem více na průmyslové a kancelářské objekty než na rodinné či obytné domy a 
domácnosti, což se ale se snižováním cen automatizační techniky, růstem požadavků na 
životní standard či požadavků na ekologii budov (pasivní domy apod.) mění a již teď 
existuje několik významných standardů v této oblasti (LON [15], KNX/EIB[4], BACnet[43]). 
Díky tomuto růstu významu a zájmu o inteligentní budovy a automatizaci v rodinných 
domech má smysl se tímto tématem (systémy domovní automatizací) zabývat. 
K realizaci domovní automatizace existují dva relativně odlišné přístupy, které mají své 
klady i zápory: 
 
a) Použití standardních PLC (programovatelných logických automatů) jako centrální 

jednotky. 
Princip je v tom, že budovu řídí jedno či více standardních PLC (většinou 
centralizovaně) podobně jako v průmyslu. To znamená, že na každou budovu musí 
být vytvořen program „na míru“ objektu a každá změna vyžaduje editaci řídicího 
programu. To je jedna z nevýhod – nutné individuální řešení pro každou budovu a 
s tím spojená nutná přítomnost programátora při realizaci automatizace i při 
změnách v propojení či funkčnostech, což velmi zvyšuje cenu celé automatizace. Na 
druhou stranu lze v takovémto systému využít téměř libovolného hardware nebo i 
celého automatizačního systému z bodu b). To vše znamená absolutní otevřenost 
sytému a možnost realizovat jakékoli přání zákazníka (za cenu vyšších nákladů). 
Řešení pomocí PLC a projektu „na míru“ je časté u průmyslových, kancelářských či 
veřejných budov, kde jsou ovšem zcela jiné požadavky z hlediska spolehlivosti, 
pohodlí a hlavně ceny. U rodinných domů je jeden z nejdůležitějších parametrů 
systému právě cena, čímž je dáno i omezené použití speciálních komponent a 
sběrnic, které jsou u kancelářských, průmyslových či veřejných budov běžné. 
 

b) Použití uceleného komerčně nabízeného systému domovní automatizace.  
Na dnešním trhu je nabízeno relativně dost ucelených systémů zaměřujících se pouze 
a jen na domovní automatizaci (takový systém lze zakoupit dnes již i v některých 
obchodních domech jako je Obi či Hornbach) – viz kapitola 2.8. Tyto systémy lze dělit 
do různých skupin podle mnoha měřítek a jedno z těch nejdůležitějších je 
pravděpodobně otevřenost systému. Otevřené systémy jsou postaveny nad 
některým standardem (příklady: KNX/EIB, LON) a komponenty pro takové otevřené 
systémy vyrábí mnoho výrobců, čímž je zajištěna velká variabilita i jistota do 
budoucnosti ohledně možnosti nahrazování komponent. Uzavřené systémy jsou 
dílem vždy jedné firmy, která vyrábí veškeré komponenty tohoto systému. Z praxe se 
ukazuje, že otevřené systémy bývají dražší než uzavřené. Jak u otevřených tak 
především u uzavřených systémů není k instalaci mnohdy potřeba programátor a 
uživatel je schopen si menší systém realizovat sám. Nevýhodou je pak nižší variabilita 
než u řešení dle a). 
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Jak předchozí řádky ukazují, tak nejvýhodnější by byl otevřený systém (co nejvíce 
komponent nezávislých na výrobci) bez nutnosti vypracovat na každý dům nové 
individuální řešení, bez nutnosti přítomností programátora. Takový systém, který si každý 
uživatel dokáže jednoduše nastavit sám dle svých potřeb a obsahuje velkou variabilitou 
funkcionalit. Tedy systém, který by využíval kladů obou výše popsaných principů a byl by 
jejich kombinací.  
Cílem této práce je pokusit se takový „hybridní“ systém splňující základní požadavky na 
řízení domácnosti, disponující co nejvíce výhodami výše zmíněných principů, navrhnout, 
realizovat a ověřit jeho funkčnost. Dalším cílem je diskutovat možnosti jeho komerčního 
nasazení včetně rozboru konkurenčních produktů. Navržení a realizování univerzálního 
řešení s výše zmíněnými vlastnostmi, které by se pro každý rodinný dům lehce 
nakonfigurovalo (neměnil by se kód programu) a kvůli změně v konfiguraci by se tak 
nemusel zvát odborník, by ušetřilo mnoho prostředků a díky tomu by se mohlo stát 
potenciálně komerčně úspěšným produktem. Právě proto, že výsledný systém může být 
komerčně použit, je vhodné se soustředit i na marketingovou stránku projektu včetně 
rozboru konkurence (konkurenčních systémů domovní automatizace) – viz následující 
kapitola. 
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2. Marketingová studie a konkurenční produkty 
Cílem této kapitoly je přiblížit (jejich principy, klady i zápory) a porovnat konkurenční 
produkty domovní automatizace (inteligentní elektroinstalace), vyskytující se na českém 
trhu, se zde navrhovaným systémem a vyhodnotit jeho konkurenceschopnost, možnosti 
prodeje, přednosti a zápory. Srovnání v českém sektoru standardně nabízených 
komerčních produktů pro domovní automatizaci se zde řešeným projektem bylo 
provedeno prostřednictvím porovnání ukázkových rozpočtů pro vzorový projekt 
rodinného domu a technických možností produktů (co umožňují; v jakých případech je 
vhodné/nevhodné nasazení atd.). 
 

2.1  Průzkum trhu 
Nejdříve je třeba shrnout cílový trh produktů pro domovní automatizaci. Cílovým trhem 
tohoto produktu je primárně český trh s novostavbami rodinných domů, neboť je 
lokalizován do českého jazyka (z důvodů lepší srozumitelnosti pro koncového zákazníka). 
Pokud by se ovšem produkt ukázal jako úspěšným, pak lze uvažovat o přeložení i do 
jiných jazyků. Mohutnost cílového trhu pro zde navrhovaný produkt lze zjistit z veřejně 
přístupných dat Českého statistického úřadu [1]. V tabulce Tab.2.1.1 jsou zobrazena 
vybraná získaná data (z dokumentů vystavených na internetových stránkách [2] a [3]) pro 
jednotlivá čtvrtletí roku 2007. Patrně nejdůležitějším parametrem je počet zahájených 
výstaveb rodinných domů a přístaveb k rodinným domům, jelikož je zde navrhovaný 
produkt vhodný především pro ně (nutnost již na začátku stavby připravit kabelové 
rozvody). Pro rok 2007 tento údaj činí 23259 nově zahájených staveb a přístaveb. Toto 
číslo představuje primární část potenciálního trhu, na který se tento produkt snaží 
soustředit a uchytit se zde. Naopak pro rekonstrukce objektů se systém domovní 
automatizace navrhovaný v této práci příliš nehodí právě díky nutnosti 
v rekonstruovaném objektu instalovat nové kabelové rozvody. Druhou část potenciálního 
trhu tvoří rozestavěné rodinné domy a přístavby, protože dům ještě není hotov, tak se 
zákazník ještě může rozhodnout pro použití tohoto produktu bez nutnosti velkých 
stavebních zásahů. Nicméně pravděpodobnost změny typu elektroinstalace za zde 
navrhovaný produkt není tak velká jako při úplně nové stavbě a tak se jedná spíše o 
doplňkový cílový trh.  
Trh s novými rodinnými domy v posledních letech zažívá „boom“, a tak kolem větších 
měst postupně rostou satelitní městečka často „sériově vyráběných“ rodinných domů, 
proto jednou z nejlepších variant jak úspěšně prodávat tento produkt by bylo, dokázat ho 
umístit do „sériově vyráběných“ rodinných domů (stavěné podle jednoho 
předpřipraveného projektu vždy stejným způsobem). Kdyby se podařilo dostat produkt 
jako základní výbavu takového domu, tak by to znamenalo významný komerční úspěch.   
Pokud se nyní budeme soustředit pouze na trh představující nově zahájené stavby, tak je 
nutné se zamyslet nad cílovým typem rodinného domu, na který je tento produkt 
zaměřen. Lze totiž předpokládat, že zákazníci, kteří si nechávají realizovat luxusní 
nejdražší novostavby rodinných domů, budou požadovat i velmi komfortní a luxusní 
domovní automatizaci, která se pohybuje v cenových relacích, jež by u těch nejlevnějších 
rodinných domů představovaly nemalou část z celkové ceny rodinného domu (20 a více 
procent). Zde navrhovaný produkt nedosahuje takové komfortnosti jako jiné konkurenční 
produkty a také proto se snaží orientovat především na vrstvu středně drahých 
rodinných domů, kde představuje konkurenci systémům a produktům inteligentní 
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elektroinstalace a domovní automatizace EIB/KNX [4], Moeller Nikobus a XComfort [5], 
ABB Ego-n [6], ELKO EP iNELS [7] či Siemens Synco Living [8]. Jak je vidět, v této vrstvě 
panuje celkem velká konkurence s poměrně dobře vybavenými produkty. Zde by měl 
produkt zaútočit především cenou. Dále se snaží zaměřit na vrstvu levných a těch 
nejlevnějších rodinných domů, kde by měl představovat konkurenci klasické 
elektroinstalaci (inteligentní instalace se zde prozatím kvůli své vyšší ceně příliš 
neprosadily). To znamená nabídnout komfortnější řešení základního řízení osvětlení, 
ventilace a vytápění za ne příliš vyšší cenu než je klasická elektroinstalace.  
 

Tab. 2.1.1: Mohutnost trhu – rodinné domy v ČR 

Na celém území ČR 
Čtvrtletí roku 2007 Za rok 2007 

celkově: 1.  2. 3. 4. 

Zahájené stavby: 

Počet zahájených staveb rodinných domů 4 503 5 449 5 968 5 070 20 990 

 Počet zahájených nástaveb, přístaveb a vestaveb 
k rodinným domům 

516 607 658 488 2269 

Dokončené stavby: 

Dokončené rodinné domy 3 687 2 839 4 228 6 234 16 988 

 Počet dokončených nástaveb, přístaveb a 
vestaveb k rodinným domům 

483 357 358 537 1735 

Rozestavěné stavby: 

Rozestavěné rodinné domy 82 703 85 313 87 053 85 889 340 958 

 Počet rozestavěných nástaveb, přístaveb a 
vestaveb k rodinným domům 

31 393 31 643 31 943 31 894 126 873 

 

2.2  Cílová skupina a marketingová komunikace 
Pro zde navrhovaný produkt existují dvě cílové skupiny, na které je třeba zaměřit 
pozornost a vhodně je stimulovat k zájmu o tento produkt.   
První skupinu tvoří koncoví zákazníci – tedy ti, kdo si chtějí postavit nový rodinný dům. 
Tuto skupinu by se mělo správně nasměrovat, aby od firmy, která jim bude dům stavět a 
zařizovat, vyžadovali instalaci našeho sytému domovní automatizace. To znamená volit 
vhodnou reklamu ve vhodných časopisech a tisku (rodinné časopisy, časopisy zaměřené 
na domácnost, stavbu domů atd.). Co se týče reklamy, tak se lze inspirovat u firmy 
Moeller [9], která je výrobcem dražších, vybavenějších produktů domovní automatizace a 
snaží se je výrazně propagovat pomocí reklamních letáků, webů produktů zaměřených na 
koncového zákazníka a ne technika, videofilmu s názornou ukázkou výhod a využití 
produktu apod. Podobně je tomu i u ABB [10] a jeho produktu Ego-n.  
Pro propagaci produktu by bylo dobré realizovat několik plně funkčních zmenšených 
modelů rodinného domu, kde by byl instalován tento produkt, jež by se vystavovaly na 
veletrzích (AMPÉR [11], Aqua-Therm [12] atd.). Jeden takový funkční model je již 
realizován a využíván firmou WAGO (AMPÉR 2008). Kromě modelů by stálo za to vytvořit 
i ukázkový rodinný dům, který by ukazoval všechny možnosti a funkčnosti produktu, 
který by potenciální zákazníci mohli navštívit a vše si osobně vyzkoušet (jako je tomu 
například u firmy Siemens [21] a jejího systému Synco Living [8]). Stejně tak první 
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spokojení zákazníci mohou sloužit jako reklama a propagace produktu, kdy je potenciální 
noví klienti mohou kontaktovat a prohlédnout si instalaci v plném chodu.  
Druhou cílovou skupinou jsou developeři rodinných domů. Na ně by měli naléhat jednak 
koncoví zákazníci pod vlivem reklamy a zároveň by měli sami chtít prodat náš produkt 
(provize, předpřipravené projekty atd.). 

 

2.3  Distribuce a služby 
Vzhledem k tomu, že celý produkt je vyvíjen pro firmu WAGO [13], tak bude distribuce 
velmi jednoduchá a celou jí bude zařizovat sama firma WAGO. Navíc dodavatelem 
centrální řídicí jednotky a dalšího HW je sama firma WAGO, takže není problém 
s dodavateli. Také s ostatní elektroinstalací nebude problém, protože je zcela nezávislá 
na výrobci. Distribuce se neliší od současné realizace jiných projektů řízení budov, ve 
které se tato firma angažuje – řídicí software, který představuje jádro celého produktu, 
bude přímo přeinstalován do PLC WAGO, které je dodáváno do novostavby a pro každý 
dům bude totožný bez nutnosti úprav.  
Co se týče poprodejních služeb, tak kromě obvyklého standardního servisu HW bude mít 
zákazník nárok na update řídicího SW a k dispozici by měl být i odborný 
technik/programátor, který bude umět řešit konkrétní problémy produktu. 

 

2.4  Rizika  
Rizika projektu jsou především v nedostatečném zájmu trhu s levnými novostavbami 
rodinných domů (kam inteligentní elektroinstalace prozatím nepronikla), který je klíčový. 
U druhé části trhu, na který se tento produkt snaží zaútočit, kde je již domovní 
automatizace běžnější, je hrozbou především pokles cen konkurenčních lépe vybavených 
produktů, což by znamenalo jistou ztrátu zájmu cílové skupiny.   
Jsou zde i rizika ryze technického rázu, například pokud firma 3S [14], která má na 
starosti programovací nástroj CoDeSys [14] neopraví chyby v tomto nástroji, tak nebude 
možné plně realizovat konfiguraci a ovládání systému domovní automatizace přes 
internetový prohlížeč a to by znamenalo de facto konec možností komerčního úspěchu 
produktu. 
 

2.5  SWOT analýza 
Analýza SWOT (síly, slabosti, příležitosti, hrozby) a konfrontační matice byla vypracována 
na základě metody popsané v [40]. 
 

Tab. 2.5.1: SWOT - Interní analýza  

Interní analýza 

Síly (Strenghts) Slabosti (Weaknesses) 

 cena komfort a luxus 

jednoduchost ovládání a 
konfigurace (IE) 

centralizovanost 

otevřené řešení čistě kabelové řešení 

podpora velké firmy   
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Tab. 2.5.2: SWOT – Externí analýza 
 

Externí analýza 

Příležitosti (Oppurtunities)  Hrozby (Threats) 

sériová výroba domků pokles cen konkurence 

trh s rekonstruovanými a 
rozestavěnými domy 

nezájem trhu 

Slovenský trh (lokalizace) 
neopravení chyby 

vizualizace externí firmou 3S 

 
Tab. 2.5.3: Konfrontační matice 

  
Síly Slabosti 

  
otevřené 
řešení 

 cena 

jednoduchost 
ovládání a 

konfigurace 
(IE) 

komfort a 
luxus 

čistě 
kabelové 
řešení 

centralizovanost 

Příležitosti 

sériová výroba 
domků ++ ++ +++ - 0 0 6 

trh s 
rekonstruovanými 
a rozestavěnými 

domy 

+++ ++ ++ 0 -- - 4 

Slovenský trh 
(lokalizace) + ++ + - - - 1 

Hrozby 

pokles cen 
konkurence 0 - 0 --- -- -- -8 

nezájem trhu 0 0 + - 0 0 0 

neopravení chyby 
vizualizace externí 

firmou 3S 
0 - - -- 0 0 -4 

6 4 6 -8 -5 -4 
 
Z konfrontační matice Tab.2.5.3 lze vypozorovat centrální problém projektu (průsečík 
lokálních minim), který je ovšem lehce odhalitelný i bez této analýzy. Jedná se o situaci, 
kdy poklesnou ceny vybavenější konkurence a náš produkt díky nedostatku luxusu a 
komfortu ztrácí svoje výhody a sílu bojovat s konkurencí. 
Řešení lze nalézt v průsečících lokálních maxim – zde se jedná o kombinaci uchycení se 
v sériové výrobě rodinných domků a hlavních sil našeho projektu (otevřenosti řešení a 
jednoduchosti ovládání i konfigurace). Na prosazení v některé sériové výrobě (výstavbě) 
by se tedy měla zaměřit pozornost, protože v ní spočívá značná šance na komerční 
úspěch projektu. 
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2.6  Cíle  
Cílem produktu je v prvním roce uvedení na trh prosadit se. To znamená skutečné 
komerční nasazení u několika zákazníků. Vzhledem k tomu, že se nejedná o hlavní nosný 
produkt firmy, ale de facto o doplňkovou službu, tak není nutné ihned po uvedení na trh 
vykazovat velký zisk. Díky záštitě firmou WAGO, tento projekt nezávisí na rychlém zisku. 
Důležité ale je dosáhnout reálného komerčního nasazení (nejen ukázkové instalace).  
V dalších letech prodeje by měla být snaha o obsazení určité procentuální části trhu na 
úkor konkurenčních produktů. Ovšem pro firmu WAGO tento produkt zůstane spíše 
zpestřením nabídky a okrajovou záležitostí, na které nestojí chod podniku.  
Úspěch tohoto produktu pro WAGO znamená dobrou reklamu, rozšíření nabídky na 
dosud nepříliš obsazeném perspektivním trhu a nutnost zamyšlení nad možností dalšího 
soustředění na tento trh. Neúspěch naopak pro firmu neznamená citelnou ztrátu. Ať už 
bude produkt komerčně úspěšný (podaří se prosadit do instalací v rodinných domech) 
nebo ne (nepodaří se prosadit do žádného domu), tak z toho plyne pro firmu WAGO 
mnoho nových zkušenosti ať už jde o inovativní přístupy k programování PLC, nebo 
zkušenosti s trhem s domovními automatizacemi. 
 

2.7  Vzorový projekt pro ukázkový rozpočet 
 
Zadání vzorového projektu pro vzorový rozpočet inteligentní elektroinstalace pro 
rodinný dům (novostavbu), který byl zaslán vybraným firmám. 
  
Požadavky na řízení a funkčnosti: 

� Není omezení na technologii - RF i kabelové rozvody (novostavba) 
� Ovládání pomocí SMS není vyžadováno. 
� Ovládání (spínání) zásuvkových okruhů není vyžadováno. 

 
1. Řízení osvětlení 

� Celkový počet světelných okruhů: 15 
� Z toho řízených On/Off: 12 
� Stmívaných: 3 

� Možnost připojení DALI [19] svítidel 
� Časové programy/rozvrhy 
� Počet tlačítek: 20 

2. Řízení teploty a vytápění  
� Lokální řízení teploty v místnostech: 8 termohlavic 
� Centrální řízení vytápění 

3. Řízení žaluzií – počet: 10 
4. Centrální řízení 

� Vypnutí 1 tlačítkem celého systému osvětlení atd. 
5. Vizualizace a řízení pomocí PC/PDA přes internet a možnost konfigurace systému z PC 
 
Popis rodinného domu - novostavba: 
Jednopatrový rodinný dům se čtyřmi pokoji + pátý pokoj tvoří obývací místnost spojená 
s jídelnou a kuchyní, s koupelnou, samostatnou druhou toaletou a servisní místností. 
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Orientační půdorys rodinného domu: 

 
Obr. 2.7.1: Půdorys vzorového rodinného domu 

 

2.8  Rozbor konkurence 
Jak již bylo výše předesláno, je cílem této kapitoly porovnat ty konkurenční 
řešení/systémy automatizace řízení rodinného domu, které obsahují totožné funkčnosti, 
se zde navrhovaným systémem/produktem. Totožnými funkčnostmi jsou myšleny tyto:  

1. řízení osvětlení – včetně podpory DALI svítidel; časové programy; zpoždění 
rozsvícení/zhasnutí 

2. řízení ventilátorů – zpoždění zapnutí/vypnutí; časové programy  
3. řízení teploty/topení – centrální i lokální 
4. vizualizace a konfigurace z PC/PDA přes internet 
5. centrální ovládání – k jednomu vstupu (spínači…) přiřazeno více funkcí („Goodbye 

tlačítko“) 
Ekonomické porovnání bylo provedeno na základě vzorových rozpočtů pro zcela 
konkrétní projekt rodinného domu – viz kapitola 2.7. Bohužel ne ke všem vybraným 
produktům se rozpočet podařilo sehnat. 
K porovnání bylo vybráno několik konkurenčních systémů (EIB, E-Gon, XComfort, 
Nikobus, iNELS, Synco Living), které se skutečně v České republice a Evropě používají a 
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jsou cenově přístupné. Proto například nebyl pro porovnání vybrán systém LonWorks 
firmy Echelon [15]. V České republice je totiž v porovnání s ostatními systémy instalován 
a využíván daleko méně často (naopak v USA je velmi populární) a také je celkově velmi 
drahý. Přímými konkurenčními firmami jsou tedy ABB, Siemens, GIRA [16], JUNG [17], 
Moeller a český výrobce Elko EP [18].  
Následující podkapitoly obsahují podrobné rozebrání jednotlivých konkurenčních 
produktů. 
 

2.8.1  XComfort 

Obr. 2.8.1.1: Logo XComfort 
Firma: Moeller [9] 
Popis – vypracováno za použití zdrojů [22], [23], [24], [25] :  
XComfort [5] je uzavřený systém firmy Moeller pro domovní automatizaci pracující na 
principu bezdrátové komunikace (výhradně bezdrátová/rádiofrekvenční komunikace) 
mezi jednotlivými prvky systému. Komunikace probíhá na frekvenci 868.3 MHz, jež je 
vyhrazena pro elektroinstalaci budov, což zajišťuje minimální rušení od jiných radiově 
ovládaných spotřebičů. Průměrný dosah od vysílače k aktoru činí jeden strop a dvě stěny. 
Pokud se aktor nachází mimo dosah vysílače, pak přichází na řadu směrováním signálu 
tzv. „routing“ (podobnost s TCP/IP komunikací a internetem). To znamená, že vysílač 
emituje signál do všech aktorů a vysílačů ve svém okolí a signál takto k požadovanému 
aktoru doputuje (mezilehlé prvky tedy signál předávají dále). Tímto se odstraní nevýhoda 
omezeného dosahu signálu a systém tak je de facto nezávislý na velikosti objektu. 
Systém XComfort zvládá všechny požadované funkce: automatizace vytápění, 
klimatizace, nastavení rolet či žaluzií, garážových vrat, brány nebo řízení osvětlení včetně 
jeho stmívání. 
Systém domovní automatizace XComfort se skládá z prvků dvou základních druhů: 
a) Vysílače signálu – bezdrátové vypínače (vysoká životnost baterie až 10 let); dálkové 

ovládání; centrální řídicí jednotky „HOME MANAGER“ či „ROOM MANAGER“; PC se 
speciálním interface. „HOME MANAGER“ a „ROOM MANAGER“ jsou jednotky pro 
složitější či automatické řízení – dokážou přijímat informace o teplotě, intenzitě 
osvětlení apod. a na základě toho řídit úsporně a optimálně vytápění, osvětlení atd. 

b) Aktory – přijímače příkazů napojené na spotřebiče, svítidla atd., jež po příjmu signálu 
z vysílače provedou zadaný příkaz (vypnout/zapnout spotřebič apod.). Základní 
funkce aktorů: 
- zapnout/vypnout spotřebič (i zásuvky) 
- stmívat/postupně rozsvěcet svítidla 
- ovládat motorové aplikace 

Jeden aktor může být ovládán více vysílači a jeden vysílač může ovládat více aktorů – lze 
tedy realizovat tzv. „Goodbye tlačítko“. 
Instalace vysílačů ve formě vypínačů spočívá v nalepení na libovolné místo pomocí 
oboustranné lepící fólie. Aktor lze umístit přímo do spotřebiče, do rozvodové skříně či ho 
navázat na již instalovanou elektroinstalaci. Programování pro malé projekty (několik 
vysílačů a aktorů) je jednoduché a děje se pomocí šroubováku. Složitější a komplexnější 
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systém, kde je i řízení vytápění či prvky jako „HOME MANAGER“ atd. se konfigurují 
pomocí speciálního software na PC.   
K systému je také možné připojit GSM jednotku a rodinný dům ovládat pomocí mobilního 
telefonu či si nechávat zasílat SMS zprávy o situaci v domě. Taktéž je možno správu 
systému provádět přes vizualizaci pro PC/PDA připojených na internet nebo i přes 
„touchpanel“. Pomocí protokolu RS-232 lze celý systém napojit k nadřazenému systému 
řízení.  
Vhodné použití: 
Díky výše zmíněným vlastnostem (bezdrátová komunikace, jednoduchá instalace vysílačů 
i aktorů) je tento systém vhodný pro rekonstrukce objektů, kde není možno, nebo je 
obtížné, instalovat nové kabelové cesty. Zároveň je i dobrým řešením pro novostavby. 
Výhody: 
- jednoduchá instalace 
- rychlá montáž 
- pro malé projekty jednoduché programování 
- velký uživatelský komfort 
- odpadá nutnost stavebních zásahů do objektu, pokládání kabelů atd.   
Nevýhody: 
Nevýhodou tohoto systému je na prvním místě cena. Dle výrobce začíná cena systému 
inteligentní elektroinstalace XComfort na 1,3 násobku ceny klasické elektroinstalace 
(ušetří se sice za pokládání kabelů a vlastní kabely, ale bezdrátové technologie jsou vždy 
dražší). Proto lze asi těžko XComfort nasadit v nejlevnějších a nejčastěji stavěných 
rodinných domech. Další podstatnou nevýhodou je uzavřenost systému pro další výrobce 
a použití pouze vlastních komponent. Je to otázka především do budoucnosti, co se 
stane, až firma Moeller přejde na jiný systém, tak čím pak nahradit komponenty 
XComfort. Například u KNX/EIB toto nehrozí díky otevřenosti systému a množství výrobců 
prvků. Další nevýhodou tohoto bezdrátového systému to, že je určen pouze pro montáž 
ve vnitřních prostorách. Není určen pro instalaci ve vlhkých a venkovních prostorách a 
dále do kovových rozvaděčů či kovových krytů.  

 

2.8.2 Ego-n 

Obr. 2.8.2.1: Logo Ego-n 
Firma: ABB Elektro-Praga [10] 
Popis – vypracováno za použití zdrojů [26], [27], [28] :  
Ego-n [6] je sběrnicový centralizovaný systém domovní automatizace firmy ABB Elektro-
Praga. Pro komunikaci mezi prvky systému se využívá speciální čtyřžilový kabel (2 vodiče 
pro přenos dat, 2 vodiče pro napájení prvků systému). Topologie sběrnic je lineární a 
v systému se rozlišují dva typy sběrnic (viz Obr.2.8.2.2): 
a) Primární sběrnice 

Na primární sběrnici jsou napojeny vstupy (snímače, spínače), výstupy/akční členy a 
vždy řídicí modul (centralizovaný systém) s napájecím modulem. Řídicí modul 
zabezpečuje komunikaci mezi prvky primární sběrnice, mezi primární a sekundární 
sběrnicí a mezi dalšími řídicími jednotkami. Každá primární sběrnice může mít 
připojeno nejvýše 64 prvků. Její délka je max. 700 m.  
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b) Sekundární sběrnice 
Sekundární sběrnice slouží k propojení řídicích modulů jednotlivých primárních 
sběrnic a jejich spojení s různými I/O moduly (input/output = vstup/výstup) jako jsou 
komunikační modul TCP/IP (zároveň napájí sekundární sběrnici a je jejím nezbytným 
prvkem), GSM modul, modul bezdrátové komunikace či modul logických funkcí. 
K sekundární sběrnici může být připojeno maximálně 8 řídicích modulů, takže systém 
obsahuje nejvýše 512 připojených prvků. Její maximální délka činí 2000m. 

 

Obr. 2.8.2.2: Struktura systému a sběrnic 
 

Každý prvek na primární i sekundární sběrnici má své jedinečné registrační číslo, které je 
uloženo ve vyjímatelné paměťové kartě (při poruše prvku stačí vyměnit prvek a vložit 
původní kartu). Vlastní komunikace probíhá tak, že sepne-li se například vstup (spínač, 
informace z termostatu o změně teploty atd.), pak se odešle na sběrnici právě toto 
registrační číslo. Výstupy/akční členy naslouchají provozu na sběrnici a pokud se na 
sběrnici objeví shodné číslo s tím, co mají uloženo ve své paměti, pak provedou 
připravenou akci. 
Systém Ego-n existuje ve dvou úrovních (Basic a Plus), které se liší rozsahem, 
funkcionalitou instalace a programováním. 
a) Basic  

Instalace s jedním řídicím modulem a bez využití rozšiřujících modulů jako je GSM. 
Programovat lze bez počítače v tzv. „tlačítkovém módu“.    

b) Plus 
Instalace s více řídicím moduly nebo s využitím rozšiřujících modulů (GSM, logické 
funkce, RF, vizualizace) tedy s připojenou sekundární sběrnicí. Takový systém je již 
nutno konfigurovat pomocí PC připojeného ke komunikačnímu modulu programem 
„Ego-n Asistent“. 
 

Funkce systému Ego-n: 
- Řízení osvětlení včetně stmívání a s možností světelných scén 
- Ovládání libovolných spotřebičů 
- Ovládání žaluzií, markýz, střešních oken, garážových vrat 
- Řízení vytápění, větrání, chlazení a klimatizace dle místností, ročních období i 

aktuálních podmínek (osvětlení, teplota, otevření okna, déšť) 
- Do systému lze zapojit různé druhy snímačů včetně detektorů pohybu 
- Detekce vnitřního i venkovního pohybu 
- Vzájemná spolupráce všech komponent systému k optimalizaci chodu a úsporám 

elektrické energie 
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- Lze doplnit o bezdrátové spínače 
- Možnost propojení s bezpečnostním systémem 
- Vizualizace a řízení (vzdálené) pomocí GSM/SMS, PC, PDA 
- Simulace přítomnosti – žaluzie, svítidla atd. s možností podání SMS zprávy o narušení 

objektu 
- Použití i ve venkovním prostředí – kropení trávníku, péče o bazén atd. 
- Centrální i individuální řízení 
- Mimo tradiční ovládání k dispozici i dálkové a bezdrátové ovládání  
Vhodné použití: 
Tento produkt je vhodný především pro novostavby, protože je v základní konfiguraci 
realizován pomocí kabelových rozvodů. Systém lze ovšem dovybavit bezdrátovým 
přenosem informací (pouze spínače), takže ho lze použít i pro rekonstrukce objektů 
(ovšem přidání bezdrátového přenosu zvyšuje cenu).  
Výhody: 
- Na rozdíl od XComfort je Ego-n určen i pro venkovní prostření (zalévání trávníku atd.). 
- Vysoký uživatelský komfort a rozsah funkcí (programovatelnost, logické funkce, GSM, 

detektor pohybu…) 
- Dokáže uspořit výdaje za energii. 
- Jednodušší projekty se jednoduše programují bez použití PC 
- Jednoduchá náhrada vadných prvků novými – vyměnitelné paměťové karty 

s veškerým nastavením prvku. 
Nevýhody: 
Stejně jako u XComfort i systém Ego-n používá jen svoje komponenty (snímače, ovládací 
prvky, kabeláž), tedy ty od firmy ABB. Jedná se tedy opět o uzavřený systém, což 
představuje potenciální problémy v budoucnosti a také značí menší výběr prvků než u 
otevřeného systému (například KNX/EIB nebo i v této práci navrhovaný systém). Složitější 
projekt je nutné nastavit pomocí speciálního software pro PC. Nevýhodou je i 
centralizovanost systému – pokud dojde k poruše řídicího modulu, potom komunikace 
mezi vstupy a výstupy nefunguje.  
Rozpočet na vzorový rodinný dům: 
Ceny a další data byla získána po konzultaci s firmou ABB z on-line katalogu Ego-n ABB 
[38]. 
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Tab. 2.8.2.1: Rozpočet pro vzorový rodinný dům se systémem Ego-n 
Položka 
číslo: Objednací číslo: Název: Množství (ks): Cena Kč/kus: Cena celkem (K č): 

1 3270-C16100 Modul řídicí 1 9 160 9 160 

2 3270-C16900 Modul napájecí 1 4 790 4 790 

3 3270-C16200 Modul komunikační 1 10 940 10 940 

4 3271E-A28900 01 
Snímač tlačítkový Ego-n®, 
jednonásobný 

20 1 650 33 000 

5 3274E-A58200 01 Termostat prostorový Ego-n® 8 1 930 15 440 

6 3270-C87100 Modul spínací 8x10 A 2 5 250 10 500 

7 3270-C67400 Modul žaluziový 2 6 150 12 300 

8 3270-C17900 Modul stmívací 3 4 790 14 370 

9 3270-C67600 Modul spínací pro termohlavice 2 5 740 11 480 

10 KSE224 Kabel sběrnicový 2 1 470 2 940 

Celkem: 124 920,00 Kč 
 

 

2.8.3 Nikobus 
Firma: Moeller [9] 
Popis – vypracováno za použití zdrojů [29], [30], [31] :  
Nikobus je hybridní sběrnicový systém domovní automatizace firmy Moeller, který je 
kabelovou obdobou bezdrátového systému XComfort. V mnoha ohledech je tedy 
podobný s XComfort (programování, senzory x aktory…). Hybridní neboli částečně 
decentralizovaný systém znamená, že vstupy (senzory) jsou napojeny na sběrnici, 
zatímco výstupy jsou hvězdicově připojeny na řídicí jednotku – viz Obr.2.8.3.1. 

Obr. 2.8.3.1: Hybridní systém 
 

Komunikace probíhá po společné sběrnici, kroucené dvojlince (maximální délka 1000m), 
na kterou jsou připojeny všechny senzory (ovládací prvky) a centrální ovládání (s aktory), 
které si po ní vyměňují informace. Přesněji řečeno systém Nikobus tvoří 2 základní typy 
prvků: 
- sběrnicová tlačítka, sběrnicové nebo modulové převodníky Nikobus - senzory 
- řídicí jednotky pro spínání, ovládání rolet a žaluzií, stmívání osvětlení, ke kterým se 

připojují silová vedení ke spotřebičům - aktory. 
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Základní prvky systému jsou tedy řídicí jednotky Nikobus (spínací, žaluziové, stmívací, 
roletové jednotky…), ke kterým lze prostřednictvím výše zmíněné sběrnice připojit na 
straně senzorů sběrnicová tlačítka, termostaty, detektory pohybu, binární vstupy, RF či IR 
přijímač pro dálkové ovládání, soumrakové snímače atd. Ke každé jednotce Nikobus 
může být připojeno maximálně 256 senzorů. K systému lze také napojit GSM modem a 
pomocí SMS kontrolovat stav systému a ovládat 10 spotřebičů. 
Programování/konfigurace instalace se pro menší projekty stejně jako u XComfort 
provádí bez použití PC pouze pomocí šroubováku. U větších projektů je třeba systém 
nakonfigurovat pomocí speciálního programu „Nikobus v2.2“. 
 
Funkce systému Nikobus: 
- Ovládání osvětlení (včetně DALI svítidel) 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, bezpečnostními a jinými systémy (EZS, EPS...) 
 
Vhodné použití: 
Vzhledem k tomu, že tento systém používá téměř výhradně kabelové rozvody, tak je 
vhodný pro novostavby anebo rekonstrukce objektů, kde není problém s instalací nových 
rozvodů do stěn atd.  
Výhody: 
Pro malé instalace je jednoduše programovatelný – pouze pomocí malého šroubováku. 
Lze dovybavit bezdrátovými spínači. Moeller tento systém vyvíjí již delší dobu, takže byly 
odstraněny všechny závažné chyby a neustále jsou komponenty vylepšovány. 
Nevýhody: 
Nikobus má opět velkou nevýhodu v tom, že se jedná o uzavřený systém – speciální kabel 
pro sběrnici atd. Stejně jako Ego-n se jedná v základu o systém založený na přenosu dat 
přes kabelové vedení. Je oproti jiným o něco jednodušší a nenabízí tak velký komfort jako 
některé jiné systémy domovní automatizace.  

 

2.8.4 INELS 

Obr. 2.8.4.1: Logo INELS 
Firma: Elko EP [18] 
Popis – vypracováno za použití zdrojů [32] :  
iNELS [7] je český sběrnicový centralizovaný systém inteligentní elektroinstalace založený 
(atypicky) na sběrnicích CAN a CIB (instalace po 2 drátech). Pro složitější systémy jsou 
využity i PLC Foxtrot firmy TECOMAT [20] a technologie TCP/IP.  
Vlastnosti, funkce a možnosti systému: 
- Řízení vytápění a klimatizace manuálně nebo i v závislosti na počasí 
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- Řízení svítidel včetně stmívání, světelných scén, svícení na základě intenzity osvětlení, 
pohybu či čase 

- Řízení rolet, markýz, garážových vrat 
- Alarm a zabezpečovací systém, včetně hlídání vzniku požáru (senzory kouře, únik 

plynu) 
- Ovládání spotřebičů v závislosti na čase, teplotě atd. 
- Centrální ovládání 
- Simulace přítomnosti pomocí světel a rolet 
- Vizualizace (SCADA) a vzdálený přístup přes internet, PDA, PC 
- Řízení pomocí GSM/SMS 
- Ovládání přes jednotku s dotykovým displejem 
- Ovládání hlasem – SOPHY 
- Časové programy 
- Bezdrátové dálkové ovládání (IR) i tlačítkové ovladače (RF)  
- Zabezpečení vlastního automatizačního systému heslem či kartou 
- Integrace mnoha druhů senzorů: pohybové senzory, senzory rozbití oken, 

meteorologické senzory atd. 
- Hlídání pohybu dětí – „babysiting“ 
- Možnost propojení s jinými systémy – technologie RS232, RS485, MODBUS, LON 
- Programování i ovládání systému pomocí nástroje „INELS Designer and Manager“ 
- Několik tříd řešení dle rozsahu projektu – od částečných řešení k automatizaci 

komplexů budov. Nejmenší projekty můžou obsahovat maximálně 64 zařízení iNELS, 
rozsáhlé projekty 544 i více.   
 

Vhodné použití: 
Vhodné použití představují hlavně novostavby vzhledem k charakteru systému (kabelová 
sběrnice). Nicméně je možno připojit k systému i bezdrátové ovladače, ale bezdrátová 
technologie není hlavním nosným médiem.  
Výhody: 
- Plně sběrnicová struktura (CAN CIB) vede k ušetření na kabeláži i jednodušší instalaci 
- Relativně komfortní řešení 
- Vzdálená správa systému přes PC i internet 
- Velký rozsah možností využití včetně zabezpečení 
- Možnost ovládat hlasem, což je vhodné i pro handicapované osoby 
- Několik tříd systému dle velikosti budovy 
- Možnost napojení na další systémy jako LON 
- Spolupráce s firmou TECOMAT – HW, SCADA, OPC server 
Nevýhody: 
- Ryze kabelový systém 
- Uzavřený systém 
- Relativně mladá česká firma ve velké konkurenci nadnárodních podniků Moeller, ABB 

atd. 
Rozpočet na vzorový rodinný dům: 
Rozpočet byl dodán firmou Elko EP [18]. 
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Tab. 2.8.4.1: Rozpočet pro vzorový rodinný dům se systémem iNELS 
Položka 
číslo: Označení: Název: 

Množství 
(ks): Cena Kč/kus: 

Cena celkem 
(Kč): 

1 cu2-01m Centrální jednotka 1 8950 8 950 
2 bps2-02m Oddělovač sběrnice od napájení 1 1200 1 200 
3 sa2-04m Spínací čtyřkanálová jednotka 3 2995 8 985 
4 sa2-02m Spínací dvoukanálová jednotka 10 2300 23 000 
5 da2-22m Stmívací jednotka 3 3535 10 605 
6 wsb2-20 Sběrnicové dvoukanálové tlačítko 1 960 960 
7 wsb2-40 Sběrnicové čtyřkanálové tlačítko 20 1190 23 800 
8 iart2-01 Prostorový termoregulátor 8 1850 14 800 
9 ps50/27 Napájecí zdroj 1 4250 4 250 

Celkem: 96 550,00 Kč 
 

2.8.5 KNX/EIB 

Obr. 2.8.5.1 : Logo KNX 
 

Firma: ABB [10], Siemens [21], GIRA [16], Jung [17] a další – celkově přes 100 firem 
Popis – vypracováno za použití zdrojů [33], [34], [35], [36], [37]:  
Konnex Bus neboli KNX [4] je komplexní otevřený systém pro řízení inteligentních 
budov a domácností, který splňuje normy EN50090 a ISO/IEC 14543. KNX vznikl 
spojením systémů/sběrnic EIB (European Installation Bus), BatiBUS a EHS (European 
Home System). Tímto systémem se dnes zabývá přes 100 firem – mimo výše uvedené 
to jsou například i firmy Buderus, Viessmann (oboje vytápění) nebo WAGO. KNX/EIB 
je v současné době jednou z nejdůležitějších (ne-li nejvýznamnější) technologií 
automatizace budov v Evropě (Německo, Velká Británie atd.). 
Z technologického hlediska se jedná o decentralizovaný distribuovaný sběrnicový 
systém (základ tedy tvoří sběrnice, na kterou jsou napojeny různé prvky). Každý prvek 
připojený na sběrnici má unikátní fyzickou 16-ti bitovou adresu, která slouží k jeho 
identifikaci. Ve své paměti obsahuje prvek program, jež určuje jeho chování. Program 
lze konfigurovat pomocí software „ETS 3.0“ pro PC (připojení k instalaci přes RS-232, 
USB či TCP/IP).   
Jak bylo výše naznačeno, prvky mezi sebou komunikují přes sběrnici, skrz kterou si 
mezi sebou posílají data a tzv. telegramy s instrukcemi k akcím. Opět se zde objevuje 
dělení prvků na senzory a aktory.  
- Senzory jsou prvky, které poskytují vstupní informace do systému. Například: 

spínač, teplotní čidlo, termoregulátor, pohybový senzor, dešťový senzor atd. 
- Aktory jsou prvky, které provádějí nějakou akci, vykonávají povely. Nejčastěji se 

umísťují do rozvaděče. Například: spínací, stmívací aktory pro svítidla, žaluziové 
jednotky atd. 
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Vzhledem k programovatelnosti prvků a jejich spojení skrz sběrnici, lze libovolný 
aktor ovládat libovolným senzorem. Celkově může instalace obsahovat teoreticky až 
65536 prvků. Síť prvků tvořící KNX systém je rozdělena na tři úrovně – viz Obr.2.8.5.2. 
Nejvyšší úroveň je páteřní/centrální linka s 15 hlavními linkami, které představují 
střední úroveň. Na každou hlavní linku může být připojeno nejvýše 15 linií tvořící 
spodní úroveň - podsíť. Na jednu linku spodní linie je možno připojit nejvýše 256 
prvků/zařízení. Mezi úrovněmi lze definovat až 15 zón (obsahují části různých úrovní).  

 

Obr. 2.8.5.2: Struktura sítě prvků KNX 
 
Pro realizaci sběrnice se používá několik druhů médií: 
- Kroucená dvojlinka/“twisted pair“ neboli nízkonapěťový kabel (24 V, metalický 

vodič), což je nejpoužívanější varianta. 
- Vysokonapěťový síťový napájecí kabel /„powerline“ (230 V, metalický vodič) 
- Bezdrátový rádiový přenos 
- Infračervený bezdrátový přenos    
- Média založená na IP komunikaci – Ethernet, Bluetooth, Wi-Fi, FireWire 
U metalických vodičů lze kabel sběrnice vést libovolným způsobem (kromě kruhové 
topologie). To znamená, že lze použít topologii liniovou-sběrnicovou, hvězdicovou 
nebo stromovou. Maximální velikost sítě (metalické vodiče) je 1000m a maximální 
vzdálenost mezi připojenými zařízeními je 700m. 
 
 
 
 
 
 
 



 
25 KNX/EIB 

Nabízené funkce, možnosti a použití systému: 
- komplexní řízení a automatizace budov 
- řízení osvětlení včetně stmívání 
- řízení vytápění 
- řízení zastiňovacích prvků (rolety, žaluzie, markýzy) 
- řízení různých celků jako je bazén, sauna, chladící jednotky, zavlažování, 

klimatizace… 
- připojení k počítačové síti (TCP/IP), vzdálená správ, ovládání a vizualizace 
- simulace přítomnosti v domě 
- zabezpečovací zařízení 
- protipožární ochrana 
- HMI, touchpanely… 

 
Vhodné použití: 
KNX/EIB se vzhledem k výše popsaným vlastnostem hodí pro novostavby i 
rekonstrukce. Vhodný je tento systém i pro venkovní použití. Tento systém se hodí 
prakticky pro každý projekt a instalaci. 
Výhody: 
Největší výhodou tohoto systému je jeho otevřenost. Tím, že více než 100 firem pro 
tuto sběrnici vyvíjí komponenty, vzniká obrovská rozmanitost (přes 4000 různých 
zařízení pro KNX instalace).  Velkým kladem, který konkurence často postrádá, je 
možnost využití různých druhů médií (pro realizaci sběrnice). Možná, že ještě větší 
výhodou než je otevřenost systému, je fakt, že je systém postaven na principu 
sběrnice a distribuované inteligence (každý prvek obsahuje svoji aplikaci definující 
chování). To znamená, že se nemusí od každého senzoru a aktoru vést samostatné 
vodiče do rozvaděče, ale všemi se protáhne jediná sdílená sběrnice, což ušetří mnoho 
prostředků. KNX/EIB má velmi rozmanité možnosti použití, nejedná se o úzce 
specializovanou domovní automatizaci.  
Nevýhody: 
Vzhledem k rozsáhlým možnostem systému je zde, oproti jednodušším úzce 
specializovaným automatizacím, složitější návrh a programování instalace/projektu. 
Asi největším záporem celého systému je velmi vysoká cena instalací v porovnání 
s konkurencí – viz rozpočty.  
Rozpočet na vzorový rodinný dům: 
Rozpočet byl dodán firmou SBS ELEKTRO s.r.o., která je českým zastoupením firmy 
GIRA [16]. Původní dodaný rozpočet, který je reprezentován tabulkou Tab.2.8.5.1, je 
velmi podrobný (včetně krytů spínačů) a ve své komplexnosti přesahuje rámec 
ostatních rozpočtů. Aby bylo možno KNX porovnat s konkurencí, byl tento rozpočet 
zkrácen o některé položky. Výsledný rozpočet je v tabulce Tab.2.8.5.2.  
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Tab. 2.8.5.1: Komplexní rozpočet pro vzorový rodinný dům se systémem KNX/EIB 

Položka 
číslo: 

Katalogové 
číslo: Název: Množství 

(ks): 

Cena bez 
DPH 

Kč/kus: 

Cena bez 
DPH: Cena s DPH:  

    Rozvad ěč:         

1 1087 00 EIB Napaječ + 2x tlumivka 1 9 115,20 9 115,20 10 847,09 

2 1154 00 EIB Datová lišta s propojkou 1 788,40 788,40 938,20 

3 1038 00 
EIB spínací aktor 16F 
16A,Žaluziový 8F 16A 

1 16 826,40 16 826,40 20 023,42 

4 1043 00 
EIB Universalní stmívací aktor 4F 
4x210 W 

1 12 654,90 12 654,90 15 059,33 

5 1039 00 
EIB žaluziový aktor 4F/RO 230V 
AC/24-48 DC 

3 8 040,60 24 121,80 28 704,94 

6 1018 00 
EIB Spínací aktor pro hlavice 6F 
0,05A 

1 6 787,80 6 787,80 8 077,48 

7 1060 00 
EIB Rozhraní DALI s ručním 
ovládáním 

1 14 320,80 14 320,80 17 041,75 

    Interiér:         

8 0570 00 
EIB Busankopler modul pod 
omítku 

10 2 084,40 20 844,00 24 804,36 

9 1118 00 EIB Binární jednotka 2F 6 1 541,70 9 250,20 11 007,74 

10 1119 00 EIB Binární jednotka 4F 1 2 756,70 2 756,70 3 280,47 

11 1055100 
EIB T2 Tlačítkový senzor 2 Plus  
s LCD 5F BS 

1 8 324,10 8 324,10 9 905,68 

12 1066100 
EIB T2 Tlačítkový senzor 6F  
(s kontrolní funkcí) 

1 4 220,10 4 220,10 5 021,92 

13 1052100 
EIB T2 Tlačítkový senzor 2 Plus  
s LCD 2F BS 

8 5 397,30 43 178,40 51 382,30 

14 0151 00 
UT Vypínačové tlačítko  
(spínací kontakt) 

10 174,42 1 744,20 2 075,60 

15 0296 03 
SYS55 Kryt pro Universální 
vypínač BÍLÁ G 

10 62,64 626,40 745,42 

16 0211 29 E2 Rámeček 1-MÍST BÍLÁ G 18 107,46 1 934,28 2 301,79 

17 1002 29 
E2 Rámeček pro orientační tabulky 
BÍLÁ G 

2 147,69 295,38 351,50 

18 1125 00 
Adaptér pro hlavici 24/230V - 
Honeywell, Landis 

8 31,05 248,40 295,60 

    
VIZUALIZACE, Internetový 
přístup, dálk. ovl         

29 0529 00 EIB-Gira HomeServer 2.0 Net 1 51 300,00 51 300,00 61 047,00 

20   Programování + vizualizace 1 40 000,00 40 000,00 47 600,00 

    Celkem: 269 337,46 
Kč 

320 511,59 
Kč 
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Tab. 2.8.5.2: Upravený rozpočet pro vzorový rodinný dům se systémem KNX/EIB 

Položka 
číslo: 

Katalogové 
číslo: Název: Množství 

(ks): 

Cena bez 
DPH 

Kč/kus: 

Cena bez 
DPH: Cena s DPH:  

    Rozvad ěč:         

1 1087 00 EIB Napaječ + 2x tlumivka 1 9 115,20 9 115,20 10 847,09 

2 1038 00 
EIB spínací aktor 16F 
16A,Žaluziový 8F 16A 

1 16 826,40 16 826,40 20 023,42 

3 1043 00 
EIB Universalní stmívací aktor 4F 
4x210 W 

1 12 654,90 12 654,90 15 059,33 

4 1039 00 
EIB žaluziový aktor 4F/RO 230V 
AC/24-48 DC 

3 8 040,60 24 121,80 28 704,94 

5 1018 00 
EIB Spínací aktor pro hlavice 6F 
0,05A 

1 6 787,80 6 787,80 8 077,48 

6 1060 00 
EIB Rozhraní DALI s ručním 
ovládáním 

1 14 320,80 14 320,80 17 041,75 

    Interiér:         

7 0570 00 
EIB Busankopler modul pod 
omítku 

10 2 084,40 20 844,00 24 804,36 

8 1118 00 EIB Binární jednotka 2F 6 1 541,70 9 250,20 11 007,74 

9 1119 00 EIB Binární jednotka 4F 1 2 756,70 2 756,70 3 280,47 

10 1055100 
EIB T2 Tlačítkový senzor 2 Plus  
s LCD 5F BS 1 8 324,10 8 324,10 9 905,68 

11 1066100 EIB T2 Tlačítkový senzor 6F  
(s kontrolní funkcí) 

1 4 220,10 4 220,10 5 021,92 

12 1052100 EIB T2 Tlačítkový senzor 2 Plus  
s LCD 2F BS 

8 5 397,30 43 178,40 51 382,30 

13 0151 00 UT Vypínačové tlačítko  
(spínací kontakt) 

10 174,42 1 744,20 2 075,60 

14 1125 00 Adaptér pro hlavici 24/230V - 
Honeywell, Landis 

8 31,05 248,40 295,60 

    
VIZUALIZACE, Internetový 
přístup, dálk. ovl         

15 0529 00 EIB-Gira HomeServer 2.0 Net 1 51 300,00 51 300,00 61 047,00 

    Celkem: 225 693,00 
Kč 

268 574,68 
Kč 

2.8.6 Synco living 
Firma: Siemens [21] 
Popis – vypracováno za použití zdrojů [39] : 
Synco Living [39] je zcela nový (novinka z roku 2007) bezdrátový centralizovaný (centrální 
jednotka bezdrátově sbírá data ze senzorů a ovládá aktory) systém firmy Siemens, který 
vychází z KNX/EIB respektive z části zabývající se bezdrátovou RF komunikací. Produkt je 
zaměřen primárně na řízení teploty, ale umožňuje i ovládání dalších klasických úloh 
domovní automatizace (regulace topení, světel, žaluzií, rolet, ohřev teplé vody, detekce 
kouře, řízení přes GSM, časové plány atd.). Navíc lze k systému připojit či ho spojit 
s dalšími KNX přístroji. Zajímavostí je, že centrální jednotka obsahuje meteorologickou 
stanici (ve spojení se správným čidlem), která zpracovává i týdenní průběhy tlaků atd.  
Dále zde nebude systém rozebírán, neboť se jedná de facto pouze o aplikaci standardu 
KNX popsaného v kapitole 4.8.5. 
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Vhodné použití: 
Vzhledem k tomu, že základem Synco Living je bezdrátová komunikace, tak je velmi 
vhodný pro novostavby a hlavně pro citlivé rekonstrukce objektů.  
Výhody: 
- Aplikace bezdrátové KNX komunikace 
- Možnost napojení dalších KNX/EIB přístrojů 
- Bezdrátový systém – výhody instalace 
- Firma Siemens realizovala několik ukázkových domů s tímto systémem v ČR  
- Integrovaná meteorologická stanice 

Nevýhody:  
- Bezdrátový systém KNX znamená vyšší cenu 
- Primárně zaměřen na řízení teploty 
- Novinka na trhu  

 

2.9  Výhody a nevýhody zde navrhované domovní automatizace 
 
Výhody: 
- Především se jedná o (až na centrální jednotku PLC WAGO) otevřený systém, lze tedy 

použít komponenty libovolného výrobce. Navíc nejsou použity (až na sběrnici DALI 
[19]) žádné speciální technologie, takže lze komponenty zakoupit v libovolném 
obchodě s elektroinstalací. Rozbitá komponenta se může nahradit jinou od 
rozdílného výrobce bez nutnosti cokoli přenastavovat. Tato rozmanitost se také 
odráží na ceně komponent – cílem je nabídnout velmi levnou automatizaci se 
standardními komponentami, které se používají i v klasické elektroinstalaci.  

- Další výhodou je především univerzalita systému a nezávislost na konkrétním 
projektu/domu.  

- Orientace na zákazníka s nízkou znalostí informačních systémů. Je zde kladen důraz 
na to, aby systém dokázal ovládat a nastavit každý, kdo umí ovládat internetový 
prohlížeč. 

- Velkou výhodou je, že PLC obsahuje uvnitř webserver (v základní sestavě, takže není 
třeba nic přikupovat na rozdíl od konkurence), na kterém běží konfigurační a ovládací 
vizualizace. Takže po připojení PLC k počítačové síti si stačí jen otevřít ve webovém 
prohlížeči příslušnou stránku a velmi jednoduše může uživatel (obyčejný koncový 
uživatel – není třeba elektrikář či technik) celou automatizaci konfigurovat i ovládat 
(přes PC, PDA, mobilní telefon a to i přes WiFi). Konfigurovat lze systém i jinou cestou 
než webovým prohlížečem/vizualizací a to pomocí přímého vytvoření a nahrání 
konfiguračních souborů do PLC přes FTP.  

- V neposlední řadě je výhodou integrace sběrnice DALI a neustálá možnost přidávat 
nové funkčnosti.   

- Při výpadku napájení se dokáže systém sám zotavit a fungovat jako před výpadkem. 
- Oproti konkurenci představuje tento systém zcela nový přístup spojující systém 

univerzální domovní automatizace a systému řízení budov pomocí PLC s programem 
„na tělo“ budově. 
 

Nevýhody: 
- Jedná se o plně centralizovaný systém, s čehož plyne, že veškeré vodiče od senzorů 

(spínačů atd.) i akčních členů jsou svedeny do centrální jednotky, která vše řídí a je 
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obvykle umístěna v rozvaděči. Tuto jednotku tvoří PLC WAGO a její výpadek znamená 
kompletní nefunkčnost celého systému.  

-  „Nesběrnicovost“ systému - nutnost svádět všechny vodiče od všech senzorů a 
akčních členů do jednoho místa (PLC v rozvaděči), což značí mnoho kabeláže. Tato 
nevýhoda je ale částečně odbourána možností sběrnicového připojení svítidel (DALI 
sběrnice).  

- Celkově jednodušší a méně komfortní systém, což souvisí s nízkou cenou.  
- Čistě kabelový systém. 
Vhodné použití: 
Vzhledem k tomu, že se jedná o ryze kabelový systém, je vhodné použití tohoto systému 
především u novostaveb. Možné je využití i v rekonstrukcích, pokud není problém 
s ukládáním vodičů.  
 

2.10 Rozpočet pro zde navrhovaný systém 

Rozpočet v tabulce Tab.2.10.1 ukazuje podrobný rozpis komponent systému včetně 
některých instalačních prostředků (instalační svorky), které se v ostatních rozpočtech 
nevyskytují. Vzhledem k tomu, že cenu příliš nezvyšují, byly v rozpočtu ponechány. 
 

Tab. 2.10.1: Podrobný rozpočet pro navrhovaný systém s PLC WAGO 

Položka:  Objednací 
číslo: Název: Množství 

(ks): 
Cena Kč/kus  

bez DPH: 
Celkem za položku  

bez DPH: 

    Řídicí systém:       

1 750-841 
Ethernet TCP/IP - procesorový 
modul, 10/100 Mbit/s 

1 13 942,50 Kč 13 942,50 Kč 

2 750-430 8 binárních vstupů 24VDC; 3,0ms 5 1 673,10 Kč 8 365,50 Kč 

3 750-530 8 binárních výstupů 24V DC, 0,5A 6 1 887,60 Kč 11 325,60 Kč 

4 
750-461/000-
003 

2 analogové vstupy, odpor. senzory 
teploty, Pt1000 

2 6 889,70 Kč 13 779,40 Kč 

5 750-641 DALI/DSI Master 1 5 877,30 Kč 5 877,30 Kč 

6 750-600 zakončovací modul vnitřní sběrnice 1 405,80 Kč 405,80 Kč 

    Napájení:   
  

7 787-612 
Spínaný napájecí zdroj: AC/DC 
230V; DC 24V, 2,5A 

1 2 527,30 Kč 2 527,30 Kč 

8 288-895 Převodník DC/DC 24/18V 400mA 1 2 841,70 Kč 2 841,70 Kč 

    Příslušenství:   
  

9 788-354 
Relé s paticí, DC24V/ 250V AC 
16A, pro osvětlení 

12 291,30 Kč 3 495,60 Kč 

10 788-304 Relé s paticí, DC24V/ 250V AC 16A 20 183,90 Kč 3 678,00 Kč 

11 788-113 Propojovací můstek pro řadu 788 32 19,90 Kč 636,80 Kč 

12 210-112 
lišta DIN 35x7,5mm, tloušťka 1mm, 
děrovaná, délka 2m 

1 234,40 Kč 234,40 Kč 

13 821-104 

Sada svorek pro malý domovní 
rozvaděč,  
pro přívod 5x16mm2, 10xokruh pro 
vodiče do 3x2,5mm2 

1 850,00 Kč 850,00 Kč 

14 2003-7641 
TOPJOB®S instalační svorka 
NT/L/PE, 2.5 mm2  

5 53,52 Kč 267,60 Kč 

 

 
 
 

  
Celkem bez 

DPH:         68 227,50 Kč  
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2.11 Závěry marketingové studie 
Jak bylo řečeno v předchozích kapitolách, zde navrhovaný systém by se měl především 
snažit „zaútočit“ na trh s nejlevnějšími novostavbami rodinných domů (kde má nahradit 
klasickou elektroinstalaci inteligentním komfortnějším řešením), kam žádný 
z konkurenčních produktů prozatím především díky vysoké ceně nepronikl. Na tomto 
trhu je největší šance na komerční úspěch s tím, že hlavní výhody oproti konkurenci (tedy 
klasické elektroinstalaci) jsou komfortnější a variabilnější ovládání domu za cenu, která 
není oproti konkurenci příliš vyšší. Zde se tedy produkt snaží zaujmout výhodným 
poměrem cena/funkčnost.  
Na trhu se středně drahými rodinnými domy se nachází již podstatně větší konkurence a 
je zde tedy podstatně těžší uspět a prosadit se. V této sekci trhu se produkt snaží 
zaujmout především cenou a jednoduchostí ovládání i konfigurace. Nesnaží se přitáhnout 
zákazníky komfortem, protože konkurence dokáže nabídnout více. Vzhledem k hojnému 
počtu konkurenčních produktů bylo možné provést jejich technické i cenové porovnání – 
viz minulé kapitoly.  
Z pohledu ceny HW je jasně zde navrhovaný systém nejvýhodnější, jenže je také nutné 
myslet na to, že u instalace této automatizace budou podstatně vyšší náklady na kabeláž 
než u všech konkurenčních produktů. I přes to se zdá být cena čistě za HW bez SW a 
programování velmi konkurenceschopná (nejnižší ze získaných nabídek). Na druhém 
místě v čisté ceně HW se umístil systém iNels, na třetím Ego-n, jehož cena v poslední 
době značně klesla a na posledním dle očekávání velmi drahý systém KNX. 
K ceně HW je ale u skutečné realizace nutno ještě přičíst cenu programování a SW, která 
může činit někdy až 2/3 ceny automatizace. U rozpočtu pro systém KNX je na tento fakt 
myšleno a rozpočet se při započítání programování zvýší o 50 000 Kč. U systému Ego-n 
může velmi jednoduché instalace programovat sám uživatel, čímž se ušetří. Ovšem to lze 
využít jen pro opravdu malé projekty. U větších instalací je již nutno použít PC se 
speciálním software a interface, takže cena opět jistě významně poroste. To samé platí 
pro systémy firmy Moeller, od které se bohužel nakonec nepodařilo získat rozpočty. Pro 
zde navrhovanou automatizaci lze dobře odhadnout cenu programování podle počtu 
datových bodů, kterých je pro vzorový rodinný dům 96. K tomu je nutno určit cenu za 1 
datový bod pro aplikaci a také pro vizualizaci, takže každý datový bod bude počítán do 
ceny dvakrát. Ceny je nutno odvodit empiricky. Pokud například zvolíme obě ceny 
datového bodu na 300 Kč/bod, pak se cena programování dostává na 57 600 Kč. Takže by 
celkově systém zákazníka stál v té nejrozšířenější verzi rozpočtu 125 827,5 Kč. Tato 
celková cena v porovnání s ostatními získanými cenami (i jen čistě za HW) ukazuje, že 
systém by mohl být v sektoru středně drahých domů konkurenceschopný i komerčně 
úspěšný. Ovšem jen za předpokladu (jak ukázala marketingová analýza), že neklesnou 
ceny hlavních konkurenčních vybavenějších a luxusnějších produktů (především Ego-n, 
který se právě v posledních měsících snaží zaútočit nižší cenou). 
Do třídy nejdražších rodinných domů se tento produkt vůbec nesnaží proniknout, 
protože zde v konkurenčním boji rozhoduje většinou komfort, luxus, rozsah nabízených 
funkčností a cena nemá často vliv na zákazníkovo rozhodnutí.    
Vzhledem k podpoře a zaštítění celého projektu firmou WAGO (čímž odpadá mnoho 
problémů, jakými jsou způsob distribuce či financování), vzhledem k výsledkům 
porovnání s konkurenčními produkty a zcela novému přístupu, se zdají vytyčené cíle být 
dosažitelné (hlavním cílem je dosažení skutečného komerčního nasazení produktu v 
domácnostech zákazníků). 
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Poznámka: 
V třídě velmi (ale i středně) drahých rodinných domů je vhodné využít jednotky PLC 
WAGO v její volně programovatelné verzi, protože nabízí realizaci i těch nejsložitějších 
požadavků zákazníka na řízení domácnosti. Toto využití PLC WAGO odpovídá přesně 
bodu a) z kapitoly 1 se všemi výhodami i nevýhodami.  
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3. Struktura a funkčnosti systému: návrh a realizace 
Před samotným návrhem systému a diskuzí jeho požadovaných vlastností bylo nutné se 
zamyslet nad tím, co má vlastně navrhovaný systém domovní automatizace řídit a 
ovládat. Tedy rozhodnout, co průměrný obyvatel rodinného domu potřebuje řídit. 
Vybrány byly základní a nejčastěji požadované čtyři úlohy řízení v rodinném domě: 
1. Řízení osvětlení 
2. Řízení vytápění v jednotlivých místnostech 
3. Řízení ventilace a ventilátorů 
4. Řízení žaluzií a rolet 
Z těchto čtyř úloh byly pro realizaci vybrány nakonec první tři. Řízení žaluzií bylo prozatím 
odloženo z důvodu nepříliš jednotného ovládání rolet a žaluzií. Vlastní návrhy a realizace 
ostatních úloh řízení jsou popsány v dalších kapitolách. 
Dalším bodem diskuze nad podobou systému byl rozbor žádaných vlastností systému a 
jeho konfigurace. Nejprve bylo rozhodnuto, že se bude jednat o centralizovaný systém, 
kde centrální jednotku tvoří modulární PLC WAGO[13] 750-841 disponující připojením na 
ethernet a vnitřním webserverem, na kterém mohou běžet přímo vizualizace a 
dostatečně velkou flash pamětí pro uložení konfiguračních souborů řízení. Do flash 
paměti je u tohoto PLC přístup přes FTP protokol. Vlastní program pro PLC i všechny 
vizualizace budou vytvářeny ve vývojovém prostředí CoDeSys [14]. 
Vzhledem k tomu, že rodinné domy a především základní požadavky na jejich řízení, jak 
je výše naznačeno, se sobě dosti podobají, tak se nabízí myšlenka univerzálního 
programu pro centrální řídicí prvek (PLC = programovatelný logický automat), který po 
nahrání do automatu nebude potřeba již měnit za jiný, či ho muset přeprogramovat. 
Základní vlastností této domovní automatizace má být tedy univerzalita. Pro každý dům 
pak bude pouze nutno podle počtu senzorů (spínače a čidla teploty) a akčních členů 
(světelné okruhy, ventilátory a topné jednotky) zvolit počet a typ I/O karet, zařadit je do 
PLC a následně parametrizovat nastavení systému a propojení vstupů s výstupy pomocí 
externě generovaných konfiguračních souborů či vizualizací. V tomto bodě je třeba 
podotknout, že se jedná o relativně inovativní použití PLC, protože standardně se PLC 
programuje „na míru“ aplikaci/úloze. V tomto projektu je ale program univerzální a 
nezávislý na detailních parametrech úlohy = na konkrétním rodinném domě. Právě tento 
fakt představuje spojení obou principů řešení úloh domovní automatizace z kapitoly 1. 
Velmi důležitou vlastností parametrizace, kterou se nastavuje systém domovní 
automatizace, musí být její velmi jednoduchá ovladatelnost obyčejným 
uživatelem/obyvatelem domu. Uživatel nemusí být programátor, aby si systém/dům 
nakonfiguroval, jak potřebuje. Tedy jaký vypínač bude ovládat jaké svítidlo, ventilátor či 
v jaké místnosti má být jaká teplota. Je zde tedy snaha o orientaci na „low-level users“, 
kteří umí ovládat počítač, internetový prohlížeč a nanejvýše pracovat v Microsoft Excel. 
Konfigurace musí být dále bezpečná, tak aby nemohl koncový uživatel způsobit nějakou 
kritickou chybu v programu – uživatel tedy nesmí mít právo zasahovat do vlastního 
programu centrální jednotky a jeho běhu.  
Možnosti jak konfigurovat systém jsou tři: 
1. Pomocí konfiguračních souborů vytvářených v MS Excel či poznámkovém bloku a 

manuálně nahraných přes protokol FTP do paměti jednotky PLC. 
2. Pomocí speciální, k tomu určené, aplikace („wizard“) naprogramované v nějakém z 

vyšších programovacích jazyků (JAVA nebo C#), která krok za krokem uživatele 
provede konfigurací rodinného domu a nakonec sama výsledek nahraje do centrální 
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řídicí jednotky. Vývoj této „step-by-step“ aplikace nebyl součástí této práce, nicméně 
je její vývoj plánován.  

3. Obě předcházející možnosti konfigurace probíhají offline, kdežto třetí možnost je ryze 
online. Jedná se o vizualizace běžící přímo na PLC, jež jsou v podstatě obdobou 
aplikace „wizard“ ale s ještě jednodušším ovládáním. Tyto vizualizace by měly být 
webové, kdy nejsou vázány na konkrétní PC a lze je spustit z jakéhokoli přístroje 
s přístupem na internet a webovým prohlížečem. Zároveň tyto vizualizace slouží pro 
sledování aktuálního stavu celého domu a jeho součástí.  

Další požadovanou vlastností navrhovaného systému je jeho otevřenost. Na rozdíl od 
jiných přístupů k domovní automatizaci je zde snaha nevyužívat speciálních, drahých 
nebo vlastních technologií (uzavřené systémy), ale místo toho používat zcela klasické a 
levné komponent (s výjimkou sběrnice DALI [19] = standardizovaná sběrnice pro ovládání 
osvětlení v budovách) a standardního ethernetového levného PLC WAGO 750-841, 
protože jak už bylo výše řečeno, důležitým faktorem pro koncového zákazníka je cena. 
Všechny ostatní komponenty (kromě PLC) řídicího systémy jsou pak nezávislé na výrobci 
a lze je tak jednoduše nahradit. Otevřenost systému souvisí i jeho centralizovaností – 
jestliže je nežádoucí používat speciální sběrnice, pak je lepší použít centralizovaný 
systém.  
Princip fungování systému domovní automatizace, jež je v této práci navrhován je 
naznačen na Obr.2.1. Uživatel pomocí vizualizace, MS Excel nebo aplikace pro Windows 
nakonfiguruje chování rodinného domu (reakce na stisk příslušných spínačů, žádané 
teploty v pokojích a podobně), které je uloženo ve stálé paměti centrální ovládací 
jednotky PLC WAGO. Ta pak vykonává řízení ventilátorů, osvětlení a vytápění tak, jak ho 
uživatel nadefinoval. Zároveň může obyvatel domu na libovolném zařízení 
s internetovým prohlížečem připojeném k PLC sledovat stav celého systému. 

      
Obr. 3.1: Principiální schéma řešení domovní automatizace v tomto projektu 
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Celkově se tedy systém, který je v této práci navrhován a realizován, skládá s těchto HW 
a SW součástí: 
a) Hardware 
- Modulární PLC WAGO 750-841 připojením na Ethernet a webserverem 
- K základní jednotce s procesorem připojené karty digitálních i analogových vstupů 

(750-430, 750-460/0000-0003), digitálních výstupů (750-530) a karta DALI master 
750-641. Podrobnější popis viz kapitola 3.2. 

- K vstupům napojené senzory teploty Pt1000, spínače a okenní kontakty. K výstupům 
napojené termohlavice, ventilátory či světla (přes relé nebo DALI předřadníky). 

- Přes Ethernet a Internet napojené PC, mobilní telefon či PDA pro zobrazování 
vizualizací a tvorbu/nahrání konfiguračních souborů. 

b) Software 
- Univerzální program pro PLC vytvořený ve vývojové prostředí CoDeSys  
- Konfigurační TXT soubory uložené ve flash paměti PLC, ve kterých je uchovávána celá 

konfigurace a chování systému. Soubory lze generovat a načítat z vizualizací či 
nahrávat do PLC přes FTP protokol z PC. Na PC jsou pro lepší editaci ještě uleženy ve 
formě XLS. 

- Vizualizace pro kompletní ovládání, konfiguraci a správu systému umístěné přímo 
v PLC 

- Konfigurační program pro PC, který uživatele provede celou konfigurací systému a 
sám jí poté nahraje do PLC – zatím nerealizované, pouze v plánu 

 

3.1  Konfigurační soubory 
Konfigurační soubory jsou jedním z nejdůležitějších prvků celého systému domovní 
automatizace. Je v nich totiž uloženo celé chování řídicího systému, tedy jak má 
reagovat na jaký signál (stisknutí tlačítka => rozsvícení světelného okruhu atd.). 
Tyto soubory jsou textového typu TXT a musí být uloženy v PLC ve složce root/PLC/ ve 
flash paměti. Umístění ve flash paměti znamená, že resetem či výpadkem napětí se tyto 
soubory nesmažou. Po startu PLC či po resetu jsou tyto soubory načteny a data v nich 
převedena do vnitřních tabulek programu PLC. Pokud není nějaký soubor nalezen, tak 
zůstává původní (default) nastavení chování definované přímo v programu. V tabulce 
Tab.3.1.1 je uveden seznam konfiguračních souborů společně s jejich významem. 
 
Jako první soubor je při staru PLC načten konfigurace_Systemu.TXT, protože obsahuje 
počty I/O karet, jež jsou třeba při načítání a zpracování dalších konfiguračních souborů. 
Poté se načte soubor konfigurace_IO.TXT, který obsahuje nastavení typu digitálních 
výstupů a jmen všech I/O. Pak se zpracují postupně soubory s vlastní parametrizací řízení 
jednotlivých funkcionalit - konfigurace_Svetel.TXT, konfigurace_Ventilatoru.TXT , 
konfigurace_Casove_Programy.TXT, konfigurace_Vytapeni.TXT. Během načítání souborů 
s parametrizací je zablokováno vykonávání jakéhokoli řízení (svítidel atd.), kvůli 
vyloučení nežádoucích přechodových dějů a hazardů.   
Jak už bylo řečeno, v konfiguračních souborech jsou uloženy tabulky, které určují 
propojení vstupů s výstupy, různé vlastnosti vstupů/výstupů a vlastní konfiguraci 
systému.  
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Tab. 3.1.1 : Seznam konfiguračních souborů 

Název: Význam: 

konfigurace_Casove_Programy.TXT 
Obsahuje parametrizaci časových programů (mimo topení). 

Více viz kapitola 3.3.4 

konfigurace_IO.TXT 
Obsahuje konfiguraci vstupů a výstupů systému.  

Více viz kapitola 3.2 

konfigurace_Svetel.TXT 
Obsahuje kompletní parametrizaci řízení osvětlení.  

Více viz kapitola 3.3.1 

konfigurace_Systemu.TXT 
Obsahuje nastavení počtů I/O karet a funkcionalit systému. 

Viz kapitola 3.3 

konfigurace_Ventilatoru.TXT 
Obsahuje kompletní parametrizaci řízení ventilátorů.  

Více viz kapitola 3.3.2 

konfigurace_Vytapeni.TXT 
Obsahuje kompletní parametrizaci řízení vytápění 

místností. Více viz kapitola 3.3.3 
 

Základní znaky, použité pro syntax tabulek/matic konfiguračních souborů, jsou uvedeny 
v následujících řádcích. Tyto znaky nesmí být použity jiným způsobem, než jak je 
uvedeno níže, jinak by načítání tabulek selhalo. Takže je není možno použít například do 
symbolického jména I/O atd.: 

%  procento, mající význam oddělovače konfiguračních tabulek 

: dvojtečka, mající význam oddělovače názvu tabulky a dat tabulky 

, čárka, mající význam oddělovače sloupců matice 

; středník, mající význam oddělovače řádků matice (v TXT souborech je tento

 znak vždy zapsán ve tvaru „;“ – viz dále) 

. tečka, mající význam oddělovače prvků v buňce matice (3. rozměr) 

 
Každá tabulka tedy začíná a končí znakem procenta. To znamená, že mezi 2 tabulkami je 
neomezené místo (ale celková maximální délka souboru je 25kB) pro vpisování 
komentářů, protože program v PLC tuto oblast textu nebere na vědomí. Řádek i sloupec 
je vždy třeba zakončit oddělovačem řádků či sloupců a to i na konci tabulky. Ukázkové 
soubory jsou přiloženy k této práci – viz kapitola 7. Podrobné popisy obsahu 
konfiguračních souborů pro jednotlivé funkcionality systému jsou uvedeny 
v následujících kapitolách. 
 
Vytvořit konfigurační soubory lze několika způsoby: 
1) Microsoft Excel a jiné tabulkové procesory – ke každému soubory typu TXT existuje 

totožný soubor typu XLS, který je ale přehlednější pro editaci nastavení. Je v nich 
totiž lépe vidět nutná struktura a syntax souborů. Po provedení úprav se soubory XLS 
jednoduše uloží v tabulkovém procesoru jako TXT soubor ve formátu „Text (oddělený 
tabulátory)“. Soubor je tak plně čitelný zpětně v Excel jako tabulka (a to i ten 
vytvořený přímo PLC programem). Jediná důležitá poznámka se týká znaku pro 
středník, který neumí Excel uložit jako samostatný středník, ale s pomocí uvozovek. 
Takže i když je v Excel tabulce středník, tak ve výsledném textovém souboru je 
nahrazen trojicí znaků: „;“ . Tuto syntax je třeba dodržet. Ukázkové XLS soubory jsou 
přiloženy k této práci. Výsledné TXT soubory se poté nahrají do flash paměti PLC do 
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adresáře root/PLC/ prostřednictvím FTP klienta, kde uživatelské jméno zní: „Admin“ 
a heslo je „WAGO“. Po resetu PLC bude nová konfigurace automaticky nahrána. Také 
lze k nahrání nové konfigurace využít vizualizace – viz kapitola 3.4.  

2) Poznámkový blok – soubory TXT lze přímo editovat v libovolném textovém editoru, 
ale tato cesta je podstatně méně pohodlná a je třeba si dávat velký pozor na 
správnou syntax (v Excelu a podobných programech se syntax kontroluje snadněji). 
O nahrávání výsledných souborů platí to samé jako pro bod a). 

3) Konfigurační soubory lze vytvořit přímo z vizualizace (viz kapitola 3.4), která dokáže 
vnitřní tabulky (tedy aktuální nastavení systému, které lze měnit v PLC pomocí 
vizualizace – viz níže) s konfigurací uložit ve formátu TXT do již zmiňovaného 
adresáře root/PLC/, odkud si je lze možno přes FTP protokol stáhnout do PC. Tyto 
soubory jsou plně kompatibilní s Microsoft Excel.  
 

3.2  Vstupy a výstupy systému 
Vstupy a výstupy zprostředkovávají všechny žádoucí interakce s rodinným domem. 
Vstupy přivádějí k zpracování do řídicího systému signály od senzorů (spínačů, tlačítek, 
okenních kontaktů či čidel teploty) a výstupy přenášejí generované řídicí zásahy (On/Off, 
PWM, digitální telegramy) do příslušných zařízení (relé, termohlavice, předřadníky 
svítidel DALI). 
Pro nastavení různých I/O parametrů je zde k dispozici konfigurační soubor 
konfigurace_IO.TXT. V tomto konfiguračním souboru lze nastavit symbolická jména 
všem vstupů (digitálním i analogovým) a výstupům potažmo zařízením na ně připojených 
(digitálním výstupům i DALI svítidlům). Tyto jména slouží k lepšímu přehledu při 
parametrizaci systému (konfigurování propojení vstupů s výstupy, nastavení zpoždění…). 
Význam mají pouze k informování uživatele (v programu žádný aplikační význam nemají) 
tak, aby si dokázal představit o jaký vstup/výstup se v domku jedná (například „spínač v 
kuchyni“, „světlo nad umyvadlem v koupelně“….). Délka názvu je omezena na 100 znaků 
a to bez háčků a čárek. V souboru nemusí být obsaženy názvy všech vstupů a výstupů. 
Pokud nejsou některé názvy obsaženy, pak to programu v PLC nevadí – nechá název I/O 
(I/O = vstup/výstup) původní. Pokud v PLC není soubor konfigurace_IO.TXT nahrán, pak 
jsou pro vstupy a výstupy automaticky programem PLC vytvořena symbolická jména 
jako: „vstupX“; „vystupX“; „DALIX“; „senzorX“ kde X značí pořadové číslo vstupu či 
výstupu. Celou konfiguraci lze provést přímo v PLC pomocí vizualizací a tak TXT soubory 
není vždy nutno nahrát pomocí FTP. Důležitou poznámkou je, že symbolický název nesmí 
obsahovat znaky procenta, dvojtečky a čárky (jsou to syntaktické znaky struktury 
tabulek). 
U digitálních výstupů se navíc kromě symbolického jména ještě definuje typ. Typem je 
myšleno využití výstupu a určuje se jako celé číslo podle následujícího klíče:  
 

1 = nepřirazený typ 
2 = výstup typu svítidlo = výstup slouží k On/Off ovládání svítidla 
3 = výstup typu ventilátor = výstup slouží k On/Off ovládání ventilátoru 
4 = výstup typu topení = výstup slouží k ovládání termohlavice pomocí PWM signálu 
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Tab. 3.2.1: Položka konfiguračního souboru 

% DALI1 : zarivka % 

 
Tab. 3.2.2:Položka konfiguračního souboru typu digitální výstup 

% vystup8 : vetrak koupelna , 3 % 

 
Syntax tohoto souboru a jedné položky pro jeden vstup/výstup je velmi jednoduchý. 
Oddělovač položek je procento, poté následuje typ I/O („vstup“, „vystup“, „DALI“, 
„vstupAnalog“) s pořadovým číslem I/O. Dále je zde datová část s vlastním jménem I/O 
oddělená od předchozí části dvojtečkou. Pokud se jedná o digitální výstup, tak následuje 
znak čárka, za ní číslo určující typ a poté ukončovací znak položky procento – viz 
Tab.3.2.2, kde osmému digitálnímu výstupu je přiřazeno jméno „vetrak koupelna“ a typ 
ventilátor. Pokud se jedná o DALI výstup, digitální vstup nebo analogový vstup, pak znak 
ve formě procenta následuje pouze jméno a znak procenta – viz Tab.3.2.1, kde je 
prvnímu svítidlu DALI přiřazeno jméno „zarivka“. Ukázkový konfigurační soubor je 
připojen k této práci.  
Skutečné počty vstupů a výstupů v systému jsou obsaženy v konfiguračním souboru 
konfigurace_Systemu.TXT.  
  

3.2.1 Vstupy 
Vstupy (myšleno hardware vstupy jako spínače, tlačítka, okenní kontakty a senzory 
teploty – ne softwarové vstupy jako konfigurační tabulky) do systému jsou dvojího 
druhu: 
a) Digitální vstupy sloužící pro přímé ovládání světelných okruhů a ventilátorů jsou 

dvojúrovňové digitální signály (úrovně 0 V a 24 V). Do systému jsou signály ze 
spínačů přiváděny kartami 750-430, které obsahují 8 digitálních vstupů. Spínače 
systému by měly být impulsní a ne úrovňové – systém reaguje na náběžné hrany 
(zhasnout, rozsvítit), na počet stisků v určitém časovém úseku (jednoduchý, dvojitý 
stisk) a u DALI svítidel systém reaguje i na délku stisku (změna jasu světelného 
okruhu). Dále jsou využity digitální vstupy i u řízení vytápění pro blokování regulace 
například při otevření okna – v takovém případě mohou být obou druhů (impulsní i 
úrovňový). Karty digitálních vstupů i výstupů mohou být řazeny libovolně, ale pro 
přehlednost je spolu s digitálními výstupy doporučeno všechny řadit na konec nebo 
začátek řady I/O karet za hlavní jednotkou 750-841. 

b) Analogové vstupy pro senzory teploty Pt1000, kde je signál do systému přiváděn 
přes karty 750-460 obsahující 4 analogové vstupy od senzorů teploty Pt1000. Tyto 
vstupy jsou využity jednak pro vizualizaci teploty v různých částech domu a 
především pro regulátory vytápění místností. Karty analogových vstupů musí být 
vždy řazeny před kartou DALI sběrnice 750-641! Je to z důvodu automatického 
iteračního načítání vstupů a výstupů.  
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3.2.2 Výstupy 
Výstupy provádí akční zásahy a jsou stejně jako vstupy dvojího druhu: 

a) Digitální výstupy slouží pro řízení osvětlení (On/Off klasických svítidel), ventilátorů 
(On/Off) a vytápění jako PWM výstup pro termohlavice.  Digitální výstupní signály jsou 
vysílány kartami typu 750-530 obsahující 8 digitálních výstupů se dvěma stavy 0 V a 24 
V. Digitální výstupy mohou být řazeny kamkoli v řadě karet.  

b) DALI master karta 750-641 slouží k řízení svítidel napojených na DALI sběrnici. Tato 
karta musí být zařazena v řadě karet až za karty analogových vstupů směrem od 
procesorového modulu 750-841. Počet karet typu 750-641 je omezen maximálně na 
jednu. 
 

Správné řazení karet jak vstupů a výstupů tak i procesorového a zakončovacího modulu 
je ukázáno na obrázku Obr.3.2.2.1, který ukazuje HW konfiguraci modelu zmenšeniny 
rodinného domu z kapitoly 4. 
 

 
Obr. 3.2.2.1: Ukázka správného řazení I/O karet v PLC 
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3.3  Řídicí aplikace pro PLC  
Řídicí aplikace, která je ústředním prvkem celé domovní automatizace, určuje chování 
systému a reakce na jednotlivé vstupní signály. Celá aplikace je umístěna a spouštěna 
v PLC a můžeme ji rozdělit do několika samostatných logických funkčních celků - 
„modulů“, kde první tři odpovídají základním požadovaným funkcionalitám (řízení 
osvětlení – kapitola 3.3.1, řízení ventilátorů – kapitola 3.3.2, řízení vytápění – kapitola 
3.3.3), další dvě pak časovým programům – kapitola 3.3.4 a diagnostice HW konfigurace 
– kapitola 3.3.5. Těmto logickým celkům jsou věnovány následující podkapitoly. 
 
Řídicí program byl navrhnut ve vývojovém prostředí CoDeSys a byly použity jazyky ST = 
strukturovaný text a FB = jazyk funkčních bloků odpovídající IEC-61131-3. Program 
odpovídá požadavku univerzality, tedy nezávislosti na počtu vstupů a výstupů 
(nezávislost na konkrétním rodinném domě). Tato vlastnost má ovšem určité omezení – 
z implementačního hlediska bylo nutné v programu definovat maximální možný počet 
jednotlivých karet vstupů a výstupů v podobě konstant, které není možné měnit při 
běhu programu, ale jen offline přímo v kódu v prostředí CoDeSys. Ovšem rozsah těchto 
konstant byl nastaven na takovou hodnotu, že pro normální průměrný rodinný dům 
tento rozsah I/O karet stačí, takže požadavek univerzality a nezávislosti aplikace je 
splněn. Pokud by rozsah nestačil, tak lze hodnoty konstant jednoduše změnit v CoDeSys. 
Současné hodnoty konstant v programu pro PLC jsou: maximálně 5 karet 750-430 = 40 
digitálních vstupů, maximálně 5 karet 750-530 = 40 digitálních výstupů a maximálně       
5 karet 750-460/000-003 = 20 analogových teplotních vstupů Pt1000.  
Vlastní vnitřní struktura kódu tohoto řídicího programu, který je cyklicky vykonáván 
procesorem PLC, je popsána na následujících řádcích: 
Aplikace se sestává ze dvou procesů („task“) s různou prioritou a vzájemnou komunikací: 
a) První „task“ obsahuje volání hlavního programu „PLC_PRG“, který obstarává celé 

řízení automatizace a spravuje řídicí logiku. Na struktuře programu „PLC_PRG“ lze 
dobře pozorovat filozofii vykonávání celého řízení a zároveň vykonávání PLC cyklu - 
která část aplikace (které podprogramy) musí být vykonána dříve než jiná atd. 
Například signály ze vstupů musí být předzpracovány do použitelné podoby (detekce 
dvojstisků…) dříve než s nimi začnou pracovat algoritmy řízení osvětlení. Kdyby se 
dříve vykonaly algoritmy řízení než algoritmy zpracování, tak by domovní 
automatizace vůbec nepracovala. 
Struktura „PLC_PRG“: 
1. První akcí „PLC_PRG“ a zároveň cyklu, je volání podprogramu „REAL_TIME_841“, 

který z real-time procesoru PLC získá aktuální čas pro časové programy (bez něj 
by nefungovaly). 

2. Dále se spustí obsluha kontroly HW konfigurace reprezentovaná podprogramem 
„KONTROLA_MODULU“. 

3. Následuje podprogram „VIZUALIZACE“ který postupně spouští obslužné a řídicí 
programy pro jednotlivé vizualizace (viz kapitola 3.4) a jejich komponenty. 

4. Další části kódu se vykonávají jen tehdy, není-li zjištěna HW chyba či nejsou 
načítány konfigurační soubory: 

5. Pokud je zařazen modul řízení vytápění, tak je automaticky povoleno i načítání 
analogových vstupů a jejich převod na teploty. A obráceně, pokud je řízení 
vytápění zablokováno, tak je jednorázově zablokováno i načítání teplot. (řádek 
14-22) 
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6. Spočítá se skutečný počet analogových i digitálních vstupů a digitálních výstupů 
dle zadaného či automaticky zjištěného počtu I/O karet (řádek 25-27) 

7. Zjistí se počty zástupců jednotlivých typů (topení, osvětlení, ventilátor, 
nepřiřazený) digitálních výstupů (řádek 30-44) 

8. Iterativně se zpracují vstupní digitální signály do lépe algoritmicky (z byte do pole 
bitů) použitelné reprezentace a spustí se detekce jednoduchých/dvojitých stisků 
(řádek 47-61) 

9. Obdobně iterativně se do vhodné reprezentace zpracují analogové vstupy (řádek 
64-66) 

10. Postupně se volají podprogramy obsahující vlastní řízení (řídicí algoritmy) 
časových programů „RIZENI_CASOVE_ROZVRHY“, ventilátorů 
„RIZENI_VENTILATORU“, osvětlení s klasickými svítidly „RIZENI_OSVETLENI“, 
DALI sběrnice „DALI“, DALI svítidel „RIZENI_DALI“ a vytápění „RIZENI_VYTAPENI“ 

11. Následuje obsluha výstupů, které nemají přiřazený žádný typ, takže nejsou 
zpracovány v žádném z podprogramů z bodu 10 (řádky 133-170) 

12. Poslední akce před ukončením cyklu je zápis digitálních výstupních signálů 
z programově dobře zpracovatelné podoby na skutečné HW výstupy. 
 

b) Druhý proces, který má nižší prioritu než první, volá program „Konfigurace“, jenž 
slouží ke správě podprogramů pro načítání, překlad a zapisování konfiguračních 
souborů z a do trvalé paměti PLC. Tento proces je oddělen od prvního z důvodu, že 
práce se soubory je obecně časově náročná a blokovala by ostatní kritické řídicí 
algoritmy. Proto je umístěna v samostatném procesu s nižší prioritou než hlavní řídicí 
podprogramy spravované „taskem“ a).  

  
Před vlastním popisem jednotlivých funkčních modulů je zde na místě popsat 
konfigurační soubor konfigurace_Systemu.TXT, ve kterém je obsažena základní 
parametrizace domovní automatizace (skutečné počty karet vstupů a výstupů; které 
typy řízení se budou skutečně vykonávat atd.). Soubor obsahuje 0 až 10 položek se 
stejnou syntaxí: oddělovač položek je opět procento (uvozuje i ukončuje položku), poté 
následuje název, podle kterého systém identifikuje editovaný parametr. Následuje 
datová oblast položky oddělená od oblasti názvu symbolem dvojtečky.  V datové oblasti 
se nachází vždy celé číslo, které má ale často význam logické proměnné (pravda = 1, 
nepravda = 0). Pokud není nějaká položka obsažena, pak systém nechá původní či 
„tovární“ nastavení. Položky a význam příslušné datové oblasti je uveden v tabulce 
Tab.3.3.1. 
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Tab. 3.3.1: Význam položek konfiguračního souboru systému 

Název položky: Význam dat: 

Ventilatory 
Logická proměnná. 1 = řízení ventilátorů 
povoleno, 0 = modul řízení ventilátorů bude 
neaktivní 

Osvetleni 
Logická proměnná. 1 = řízení osvětlení 
(digitální výstupy bez DALI) povoleno, 0 = 
řízení svítidel (bez DALI) neaktivní 

DALI 
Logická proměnná. 1 = modul řízení DALI 
svítidel aktivní, 0 = modul řízení DALI svítidel 
bude neaktivní 

Pocet_karet_vystupu 
Celočíselná proměnná. Skutečný počet karet 
digitálních výstupů (750-530) zařazených v 
PLC.  

Pocet_DALI_vystupu 
Celočíselná proměnná. Skutečný počet svítidel 
DALI připojených na sběrnici. 

Pocet_karet_vstupu 
Celočíselná proměnná. Skutečný počet karet 
digitálních vstupů (750-430) zařazených v PLC. 

Doba_dvojstisk 

Celočíselná proměnná. Doba v desetinách 
sekundy určující, jak dlouho se bude čekat na 
dvojstisk digitálního vstupu. To znamená, že 
dva stisky vstupu detekované do této doby 
znamenají dvojstisk. 

Pocet_karet_vstupu_analog 
Celočíselná proměnná. Skutečný počet karet 
analogových vstupů (750-460) zařazených v 
PLC. 

Teploty 

Logická proměnná. 1 = jsou zařazeny senzory 
teplot (analogové vstupy) a je povoleno jejich 
načítání i zobrazení, 0 =  neaktivní sběr a 
zobrazení teplot. Pokud je aktivní řízení 
vytápění, tak je tato proměnná automaticky 
nastavená na 1 systémem. 

Topeni 
Logická proměnná. 1 = řízení vytápění 
místností povoleno, 0 = modul řízení vytápění 
bude neaktivní 

DALI_vypnout 

Logická proměnná. 1 = po startu či restartu 
PLC či chodu programu budou všechna světla 
DALI zhasnuta (je to z důvodu, že při zapojení 
DALI světel do zdroje napětí dříve než do DALI 
master se světla rozsvítí), 0 = nedojde 
k zhasnutí (například pokud uživatel chce aby 
DALI světla zůstala ve stavu jako před 
restartem programu). Logická 1 je také 
„tovární nastavení“. 
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Příklad struktury tohoto souboru je uveden v tabulce Tab.3.3.2. Data v této ukázkové 
tabulce povolují řízení ventilátorů, osvětlení i DALI. Řízení vytápění povoleno není, 
načítání analogových vstupů (teplot) ovšem ano. Dále říkají, že v systému by měly být 3 
karty digitálních výstupů, 2 karty digitálních vstupů, 1 karta analogových vstupů a 4 DALI 
svítidla napojená na DALI sběrnici. O tom, jestli jsou tato čísla ve správném rozsahu, 
rozhoduje automatická kontrola HW konfigurace – viz kapitola 3.3.5. Posledním údajem 
tabulky je doba čekání na dvojstisk, kterou předepisuje na 0,3 sekundy. 
 

Tab. 3.3.2: Struktura konfiguračního souboru pro systém obecně 

% Ventilatory : 1 % 

% Osvetleni : 1 % 

% DALI : 1 % 

% Pocet_karet_vystupu : 3 % 

% Pocet_DALI_vystupu : 4 % 

% Pocet_karet_vstupu : 2 % 

% Doba_dvojstisk : 3 % 

% Pocet_karet_vstupu_analog : 1 % 

% Teploty : 1 % 

% Topeni : 0 % 

 

3.3.1 Řízení osvětlení 
Základním a nejčastějším požadavkem uživatelů rodinných domů na domovní 
automatizaci je řízení osvětlení – propojení spínačů se světly, možnost jedním tlačítkem 
zhasnout/rozsvítit všechna světla najednou nebo možnost zpozdit rozsvícení/zhasnutí 
světla (typické při osvětlení schodů, kdy vydáme příkaz zhasnout, ale ve skutečnosti 
chceme, aby se schody zhasnuly až za určitou dobu, tak abychom měli dost času na jejich 
zdolání) či časové rozvrhy rozsvícení světel (viz kapitola 3.3.4.).  
Pro realizaci výše zmíněných funkcionalit řízení svítidel byly k implementaci vybrány dvě 
technologie:  
a) Ovládání klasických (libovolných) svítidel prostřednictvím digitálních výstupů 

ovládajících relé, která fungují jako klasický manuální vypínač (sepnuté relé = přísun 
napájení do světla, svítidlo svítí; rozepnuté relé = do svítidla neproudí napájení, 
svítidlo je zhasnuté). To znamená, že nejsou vyžadována žádná speciální svítidla, ale 
lze do systému napojit naprosto libovolné svítidlo (potažmo zařízení). Nutné je jen 
spojit digitální výstup s ovládacím relé – nejčastěji jsou tak všechny kabely svedeny 
do centrálního rozvaděče. Nevýhodou je tedy relativně rozsáhlá kabeláž, protože 
každé samostatně ovládané světlo či světelný okruh musí mít svedeny kabely 
s napájením do relé a to musí být kabelově propojeno s digitálním výstupem na kartě 
PLC. Výhodou je možnost zakomponování jakéhokoli svítidla do systému a možnost 
navázat na již realizovanou klasickou „neinteligentní“ elektroinstalaci, která funguje 
na obdobné bázi. Tento způsob ovládání má pouze 2 stavy a to sepnuto/rozepnuto = 
rozsvíceno/zhasnuto a neumožňuje tak stmívání.  
Pro tento typ řízení světelných okruhů (světelný okruh = 1 či více svítidel celkově 
řízených jako 1 svítidlo) byl vybrán typ karty pro PLC WAGO 750-530 s 8 digitálními 
výstupy s napětím 24 V DC.   
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b) Pro stmívané světelné okruhy byla vybrána technologie DALI, což je speciální sběrnice 
(fyzickou vrstvu tvoří dvojice kabelů s libovolnou topologií) pro řízení osvětlení. Její 
výhodou je volná topologie; možnost fungovat bez napojení na PLC či PC; tvorba 
světelných scén; napájení a komunikace po stejném vedení; až 64 zařízení typu slave 
na jeden master; 16 skupin svítidel - zařízení může patřit do více skupin současně; 
regulace osvětlení od 0.1% do 100% logaritmicky; spotřeba každého zařízení max. 
2mA. Nevýhodou je především nízká komunikační rychlost, což znemožňuje rychlé 
dynamické změny osvětlení, nutnost speciálních předřadníků pro svítidla a relativně 
vysoká cena. Zdrojem informací o DALI sběrnici je [45]. Tato technologie byla do 
tohoto projektu vybrána především kvůli rozsáhlým zkušenostem autora této práce 
s implementací DALI do reálného provozu.  
Pro řízení sběrnice DALI z PLC WAGO je k dispozici karta WAGO DALI /DSI master   
750-641. Maximální počet karet byl určen na 1, což pro potřeby průměrného 
rodinného domu stačí (maximálně 64 svítidel DALI). Více karet by znamenalo 
implementační problémy kvůli univerzalitě řešení a také by to společně s mnoha 
relativně drahými zařízeními DALI výrazně zvedlo cenu celého produktu.  
Vzhledem k tomu, že lze jednotlivá svítidla DALI sdružovat do skupin neboli grup, což 
je vhodné využít, pokud mají být nějaká světla ovládána naprosto synchronně, bylo 
rozhodnuto o zahrnutí možnosti ovládání i skupin DALI zařízení. Skupin může být 
maximálně 16 a nejsou omezeny na počet přiřazených svítidel. Jejich ovládání je 
z programátorského hlediska totožné s jednotlivými DALI svítidly (stejně jako svítidla 
mají svoji adresu).  
K řízení DALI sběrnice a svítidel se váže několik implementačních poznámek: 
Vzhledem k tomu, že i pasivní řízení sběrnice zabírá procesoru mnoho prostředků, tak 
je během ukládání konfiguračních souborů z vnitřních matic programu na flash pamět 
PLC vyřazeno ovládání a řízení DALI sběrnice i svítidel. To znamená, že během 
ukládání nebudou tyto světla reagovat na stisky spínačů ani na jiné řídicí příkazy. 
Další velmi důležitou poznámkou je adresace DALI svítidel – je nutné, aby adresy byly 
obsazeny od čísla 1 do skutečného počtu DALI svítidel, která se mají ovládat a to bez 
mezer. Důvodem je iterační zpracování řízení, kdy program postupně obsluhuje 
svítidla 1 až skutečný zadaný počet svítidel DALI. Pokud by adresy nezačínaly 1 (místo 
1,2,3 by byla adresace tří svítidel 4,5,6) a byly by k řadě adres mezery (například 
pokud by byly obsazeny adresy 1,4,7 místo 1,2,3 při třech svítidlech), tak by program 
nedokázal ovládat nevhodně naadresovaná světla.    
Přiřazení světel do skupin/grup a adresování svítidel se provádí pouze pomocí k tomu 
určených vizualizací. 
 

3.3.1.1 Implementované funkcionality řízení osvětlení 
Jak už bylo výše naznačeno, bylo třeba určit, jaké funkcionality řízení světelných okruhů 
budou implementovány. Výsledné implementované funkce ovládání svítidel jsou tyto: 
 
a) Zapnutí a vypnutí světla vstupem – On/Off ovládání. K jednomu spínači lze přiřadit 

neomezeně světel (jak DALI světel tak klasických světel) k ovládání – takže jedním 
vstupem (tlačítko, spínač) může být ovládána skupina klasických svítidel, DALI svítidel 
a DALI skupin/grup. Jde o nejzákladnější způsob řízení svítidel totožný s ovládáním 
svítidla spínačem v neinteligentní elektroinstalaci. Propojení je uvnitř programu 
definováno dvojrozměrnými maticemi (pro každý typ ovládaného výstupu - DALI 
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svítidla, DALI skupiny a klasická svítidla – je samostatná matice) logických 
proměnných (1 = svítidlo přiřazeno k danému vstupu, 0 = nepřiřazeno), které se 
cyklicky prochází a ve chvíli kdy se narazí na propojení svítidlo-vstup a je-li 
detekována náběžná hrana vstupu, tak program invertuje stav svítidla. Na délce 
stisku u klasických svítidel ovládaných přes digitální výstupy nezáleží – pro systém je 
důležitá pouze náběžná hrana, proto stačí impulzní spínače pro ovládání svítidel. U 
DALI svítidel a skupin tomu tak není – délka stisku řídí jas svítidla – viz e).  
K rozsvícení/zhasnutí svítidla nedojde tehdy, pokud byl detekován dvojstisk. 
Dvojstisk je dvojnásobné stisknutí totožného vstupu v určitém časovém intervalu 
(ten lze měnit a je pro všechny vstupy totožný – viz tabulka Tab.3.3.2). Akce 
rozsvítit/zhasnout reaguje pouze na jednoduchý stisk, dvojstisk je rezervován pro 
globální (centrální zapnutí a vypnutí) ovládání – viz c).  
On/Off řízení má nižší prioritu než centrální zapnutí/vypnutí (dle c) ) při přiřazení na 
tentýž vstup/spínač. Pokud bude tento spínač stisknut, tak bude vykonán příkaz 
centrálního zapnutí/vypnutí. To platí pouze pro jednoduchý stisk, protože přiřazení 
centrálního ovládání na dvojstisk vstupu není v konfliktu s On/Off ovládáním (buď je 
detekován jednoduchý stisk anebo dvojstisk).  
Důležitá poznámka: ke vstupu při On/Off řízení osvětlení lze přiřadit pouze digitální 
výstup, kterému byl předem určen typ „Světlo“. 
 

b) Zpoždění při zapnutí a vypnutí světla vstupem (spínačem). Ke každému klasickému 
světlu (neplatí pro DALI svítidla a DALI skupiny/grupy – u nich tato funkcionalita 
nebyla implementována) lze definovat dva časové intervaly v sekundách, které 
definují zpoždění skutečného rozsvícení či zhasnutí světla po zmáčknutí spínače (jde 
vlastně o doplněk k ovládání dle a) ), který světlo ovládá. Pro všechny spínače má 
jedno světlo pouze tyto dvě zpoždění – s uživatelského hlediska není vhodné, aby se 
každému propojení světlo-spínač dalo definovat zpoždění, protože by to vedlo 
k chaotickému chování systému. U každého spojení spínač-světlo lze definovat, jestli 
se mají tyto zpoždění použít. Program si opět uchovává nastavení této funkcionality 
v podobě matic a tabulek. Povolení zpoždění je uchováváno ve dvou dvojrozměrných 
maticích (v jednom směru jsou svítidla a v druhém digitální vstupy – stejně jako 
v maticích pro a) ). Jedna matice je pro povolení zpoždění při zhasnutí a druhá pro 
zpoždění při rozsvícení.  K tomu náleží dvě jednorozměrné tabulky (počet položek je 
dán počtem digitálních výstupů) obsahující vlastní časy určující zpoždění. Tato 
funkcionalita je vhodná například k šetření energie. 
 

c) Centrální (globální) zapnutí a vypnutí – neboli vypnutí či zapnutí všech světel (i DALI 
svítidel a skupin – jim je vyslán telegram typu „broadcast“ s příkazem zhasnout) 
najednou jednoduchým nebo dvojitým stiskem spínače/vstupu. Tuto funkci může 
uživatel přiřadit libovolnému počtu spínačů. Vnitřně je opět nastavení přiřazení 
funkce globálního ovládání uloženo v jednorozměrných tabulkách (počet položek je 
roven počtu vstupů) – jedna tabulka pro globální zapnutí jednoduchým stiskem, 
jedna pro globální zapnutí dvojstiskem a totéž platí pro globální vypnutí.   
Jak bylo řečeno v a), má centrální (globální) ovládání vyšší prioritu při namapování na 
tentýž vstup jako On/Off řízení.  
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d) Funkce Fantom. Tato funkce realizuje simulaci obývání domu v době nepřítomnosti 
majitelů. Účelem je snížení pravděpodobnosti vloupání či násilného vniknutí do 
objektu, tím že dům vypadá i v nepřítomnosti obyvatel jako obydlený (svítidla se 
rozsvěcují a zhasínají). Prozatím je Fantom v podobě náhodného rozsvěcení a 
zhasínání světel. Uživatel může definovat, které osvětlení bude Fantom obsahovat, a 
která tlačítka ho budou spouštět a vypínat (jednoduchým či dvojitým stiskem). Oboje 
nastavení je uloženo v programu tradičně v podobě tabulek. Do budoucna by mohl 
být Fantom více sofistikovaný – například učící se z reálného provozu. Do funkce 
Fantom nebyly kvůli implementační náročnosti zahrnuty světla DALI. 
 

e) Stmívání světel DALI. Na rozdíl od svítidel ovládaných digitálními výstupy, lze DALI 
svítidlům a skupinám světel jednoduše regulovat jas. S délkou stisku tlačítka (systém 
detekuje dlouhý stisk), kterému je DALI svítidlo či skupina DALI svítidel přiřazena, se 
mění jas světla (skupině světel synchronně – hlavní výhoda skupin) ovládaného přes 
DALI sběrnici.  Matice propojení DALI svítidel a skupin se vstupy jsou totožné s maticí 
pro On/Off řízení, protože krátký stisk znamení On/Off řízení a dlouhý stisk ovládání 
jasu. Dlouhý stisk představuje logickou 1 vstupu déle než 500 milisekund. 
 

f) Časové programy a rozvrhy pro osvětlení -  viz samostatná kapitola 3.4.4. 
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3.3.1.2 Struktura konfiguračního souboru pro řízení osvětlení 
Nastavení celého modulu řízení osvětlení je uloženo v PLC v konfiguračním souboru  
konfigurace_Svetel.TXT. Tento soubor obsahuje nejvýše 11+16 položek (tabulek a 
matic). Tabulka Tab.3.3.1.2.1 ukazuje význam položek souboru. 
  

Tab. 3.3.1.2.1: Význam položek konfiguračního souboru řízení osvětlení 

Název položky: Význam dat: 

ON_OFF 
Tabulka s určením propojení vstupů s výstupy pomocí 
jednoho stisku a definice použití zpoždění. Odpovídá 

funkcionalitě a)  a b) kapitoly 3.3.1.1 pro digitální výstupy. 

CentralON 
Tabulka definující, která tlačítka budou provádět globální 

rozsvícení jednoduchým stiskem. Odpovídá funkcionalitě c) 
kapitoly 3.3.1.1. 

CentralOFF 
Tabulka definující, která tlačítka budou provádět globální 
zhasnutí jednoduchým stiskem. Odpovídá funkcionalitě c) 

kapitoly 3.3.1.1. 

Zpozdeni_ON 
Tabulka, která určuje v sekundách zpoždění skutečného 
rozsvícení světla po příchodu příkazu rozsvítit (zpoždění 
rozsvícení). Odpovídá funkcionalitě b) kapitoly 3.3.1.1.  

Zpozdeni_OFF 
Tabulka, která určuje v sekundách zpoždění skutečného 
zhasnutí světla po příchodu příkazu zhasnout (zpoždění 

zhasnutí). Odpovídá funkcionalitě b) kapitoly 3.3.1.1. 

Fantom_Prirazeni 
Tabulka určující, která světla jsou zařazena do funkce 

Fantom simulující obývání. Odpovídá funkcionalitě d) kapitoly 
3.3.1.1. 

Fantom_ON_OFF 
Tabulka určující, které vstupy (tlačítka) budou zapínat/vypínat 

funkci Fantom jedním stiskem. Odpovídá funkcionalitě d) 
kapitoly 3.3.1.1. 

CentralDoubleON 
Tabulka definující, která tlačítka budou provádět globální 
rozsvícení dvojitým stiskem. Odpovídá funkcionalitě c) 

kapitoly 3.3.1.1. 

CentralDoubleOFF 
Tabulka definující, která tlačítka budou provádět globální 

zhasnutí dvojitým stiskem. Odpovídá funkcionalitě c) kapitoly 
3.3.1.1. 

Fantom_Double_ON_OFF 
Tabulka určující, které vstupy (tlačítka) budou zapínat/vypínat 

funkci Fantom dvojitým stiskem. Odpovídá funkcionalitě d) 
kapitoly 3.3.1.1. 

DALI_prirazeni Tabulka určující propojení digitálních vstupů s DALI světly. 
Odpovídá funkcionalitě a) a e) kapitoly 3.3.1.1. 

grupaX 
Tabulka určující propojení digitálních vstupů s DALI skupinou 

X (X je celé číslo 1-16). Odpovídá funkcionalitě a) a e) 
kapitoly 3.3.1.1. 

 

Syntax jednotlivých položek: 

a) „CentralON“ 

Celá položka je uvozena a ukončena znakem procenta. Za uvozujícím znakem 

následuje název položky – „CentralON“ – a za oddělujícím znakem dvojtečky se pak 
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nachází datová oblast. Datová oblast tabulky obsahuje ve směru zleva doprava číslice 

0/1 (logické hodnoty nepravda/pravda) oddělené čárkou určující, jestli daný vstup na 

jednoduché stisknutí sepne všechna výstupní světla.  Zprava doleva jsou zde řazeny 

první až n-tý vstup (n = skutečný počet vstupů). Příklad položky je v tabulce 

Tab.3.3.1.2.2, která říká, že 1., 5. a 8. vstup z osmi možných má přiřazenou funkci 

globálního zapnutí. 

Tab. 3.3.1.2.2: Příklad položky globálního zapnutí světel 
% CentralON : 1 , 0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , % 

 
b) „CentralOFF“ 

Totožný formát jako u „CentralON“. 

 

c) „CentralDoubleON“ 

Totožný formát jako u „CentralON“.  

 

d) „CentralDoubleOFF“ 

Totožný formát jako u „CentralON“.  

 

e) „Fantom_ON_OFF“ 

Datová oblast tabulky obsahuje ve směru zleva doprava číslice 0/1 oddělené čárkou 

určující, jestli daný vstup bude na jednoduché stisknutí aktivovat/deaktivovat funkci 

Fantom.  Zprava doleva zde jsou řazeny první až n-tý vstup (n = počet vstupů). Příklad 

položky se nachází v tabulce Tab.3.3.1.2.3, kde pouze 1. vstup ovládá funkci Fantom. 

Tab. 3.3.1.2.3: Příklad položky přiřazení ovládání funkce Fantom jednoduchým stiskem 
% Fantom_ON_OFF : 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , % 

 

f) „Fantom_Double_ON_OFF“  

Formát totožný jako u položky „Fantom_ON_OFF“.  

 

g) „Fantom_Prirazeni“ 

Datová oblast tabulky obsahuje ve směru zleva doprava číslice 0/1 (nepravda/pravda) 

oddělené čárkou určující, jestli daný výstup (světelný okruh) bude zařazen do funkce 

Fantom.  Zprava doleva zde jsou řazeny první až m-tý výstup (m = skutečný počet 

výstupů bez ohledu na typ). Když je v tabulce do funkce Fantom přiřazen omylem 

výstup jiného typu než světlo, tak tuto chybu systém sám zjistí a opraví. Příklad 

položky je v tabulce Tab.3.3.1.2.4, ze které vyplývá, že všech 8 světel je přiřazeno do 

funkce Fantom. 

Tab. 3.3.1.2.4: Příklad položky přiřazení světel do funkce Fantom 
% Fantom_Prirazeni : 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , % 
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h) „Zpozdeni_ON“ 

Datová oblast tabulky obsahuje ve směru zleva doprava celá čísla oddělená čárkou 

určující, kolik sekund tvoří zpoždění rozsvícení výstupu (světla).  Zprava doleva zde jsou 

řazeny první až m-tý výstup (m = počet výstupů opět bez ohledu na typ). Příklad 

položky je v tabulce Tab.3.3.1.2.5, z níž lze vyčíst, že 1. svítidlo (celkově jich je 8) má 

zpoždění při rozsvícení 1 sekunda, druhé 2 sekundy, třetí 5 sekund atd. 

Tab. 3.3.1.2.5: Příklad položky přiřazení zpoždění při rozsvícení 
% Zpozdeni_ON : 1 , 2 , 5 , 7 , 10 , 1 , 1 , 2 , % 

 

i) „Zpozdeni_OFF“ 

Formát položky je totožný s formátem „Zpozdeni_ON“. 

 

j) „ON_OFF“ 

Ve směru zleva doprava v datové oblasti je první až n-tý vstup (n = počet vstupů). Ve 

směru shora dolů je první až m-tý výstup (m = počet všech výstupů bez ohledu na 

typ). Datová oblast tabulky obsahuje matici buněk reprezentujících propojení i-tého 

vstupu (sloupec) s j-tým výstupem (řádek). Buňka má dále tři části/hodnoty oddělené 

tečkou. První hodnota 0/1 (false/true) říká, zda i-tý vstup ovládá (rozsvícení/zhasnutí) 

j-tý výstup/světlo. Druhá hodnota 0/1 (false/true) říká, zda se má použít definované 

zpoždění rozsvícení světla (0 – rozsvícení rovnou bez zpoždění, 1 – aplikovat 

zpoždění). Třetí hodnota 0/1 (false/true) buňky říká, zda se má použít definované 

zpoždění zhasnutí světla (0 – zhasnutí rovnou bez zpoždění, 1 – aplikovat zpoždění). 

Vzhledem k rozsáhlosti tabulky zde není uveden příklad – ukázku lze nalézt 

v přiložených konfiguračních souborech – viz kapitola 7.  

 

k) „DALI_prirazeni“ 

Ve směru zleva doprava je první až n-tý vstup (n = počet vstupů). Ve směru shora 

dolů je první až m-té DALI světlo/výstup (m = počet DALI světel/výstupů). Datová 

oblast tabulky obsahuje matici buněk reprezentujících propojení i-tého vstupu 

(sloupec) s j-tým výstupem/DALI světlem (řádek). Buňka obsahuje číslici 0/1 

(false/true) která říká, zda i-tý vstup ovládá j-tý výstup/DALI světlo. Příklad položky je 

v tabulce Tab.3.3.1.2.6, kde první řádek určuje přiřazení ovládacích vstupů k prvním 

DALI svítidlu. Ovládat (On/Off; stmívání) ho bude první, pátý a sedmý vstup. Druhý 

řádek obsahuje přiřazení řídicích vstupů k druhému DALI svítidlu atd.  

Tab. 3.3.1.2.6: Příklad položky přiřazení vstupů k DALI svítidlům 
% DALI_prirazeni : 1 , 0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 1 , 0 , ;   
  

  
0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , ;   

  
  

0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 0 , 1 , ;   
      0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 1 , 1 , 0 , ; % 
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l) „grupaX“ 

Ve směru zleva doprava je první až n-tý vstup (n = počet vstupů). Datová oblast 

tabulky obsahuje matici buněk reprezentujících propojení i-tého vstupu s X-tou 

skupinou DALI světel. Buňka obsahuje číslici 0/1 (false/true) která říká, zda i-tý vstup 

ovládá X-tou skupinu DALI světel. Příklad položky pro skupinu číslo 1, kdy je tato 

grupa/skupina ovládána 3. a 6. digitálním vstupem, je v tabulce Tab.3.3.1.2.7. 

Tab. 3.3.1.2.7: Příklad položky přiřazení vstupů k DALI skupinám 
% grupa1 : 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , % 

 

3.3.2 Řízení ventilátorů 
Dalším implementovaným modulem je řízení ventilátorů. Ventilátorem je myšleno 
například větrání v koupelně (pouze vypnout/zapnout bez regulace otáček), ne 
klimatizace. Hlavní nasazení takových ventilátorů se očekává právě v koupelnách 
(odsávání vlhkosti), toaletách či kuchyních (digestoř). 
Ventilátory jsou k PLC systému napojené stejně jako v předchozí kapitole klasická 
svítidla – přes digitální výstupy (a případně relé). Jedná se tedy pouze o On/Off řízení 
(vypnout/zapnout). Modul řízení ventilátorů má mnoho společného s řízením svítidel 
(klasických), protože se jedná o velmi podobné úlohy. Tím je myšleno to, že vnitřně 
řídí ventilátory totožné algoritmy a funkce jako svítidla napojená na digitální výstupy. 
Také formáty konfiguračních souborů jsou stejné a i některé vnitřní tabulky programu 
v PLC reprezentující propojení vstupu s výstupy jsou totožné pro svítidla i ventilátory 
(protože výstup může být jen jednoho typu). To samé platí pro vizualizace. Toto 
vnitřní sjednocení algoritmů, dat i vizualizací pro řízení svítidel a ventilátorů ušetřilo 
mnoho řádků kódu a programových prostředků PLC, zjednodušilo a zpřehlednilo celý 
program pro PLC. 
 

3.3.2.1 Implementované funkcionality řízení ventilátorů 
Implementovány byly tyto funkcionality pro řízení ventilátorů: 
a) Zapnutí a vypnutí ventilátoru vstupem – On/Off ovládání. Funkcionalita totožná 

s a) u řízení osvětlení. Uvnitř programu je jen jediná tabulka, která reprezentuje 
obě funkcionality (On/Off svítidel a ventilátorů), do níž jsou data z obou 
konfiguračních souborů přeložena. Tato tabulka je pak při vlastním vykonávání 
řízení filtrována pomocí typu výstupu (viz 3.2). O tomto typu řízení platí to samé, 
co bylo napsáno u On/Off ovládání svítidel napojených na digitální výstupy 
(necitlivost na dvojstisk; libovolný počet přiřazených ventilátorů na jeden vstup 
atd.) K digitálnímu vstupu je dovoleno opět přiřadit pouze digitální výstup 
správného typu – zde typ „Ventilátor“.  
V systému není žádné omezení na přiřazení jednomu vstupu ovládání jak svítidel, 
tak ventilátorů, takže jeden výstup může spouštět/vypínat jak ventilátory tak 
zároveň svítidla různých typů. Obdobně to platí u centrálního zapnutí a vypnutí. 
Například jeden spínač může centrálně zapínat ventilátory a zároveň On/Off řídit 
skupinu svítidel. 

b) Zpoždění při zapnutí a vypnutí ventilátoru vstupem (spínačem). Opět jde o 
obdobu funkcionality b) z kapitoly 3.3.1.1. Navíc stejně jako v případě On/Off 
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ovládání, jsou tabulky s nastavením povolení použití zpoždění i hodnot zpoždění 
pro osvětlení i ventilátory shodné a filtrované dle typu výstupu.  
U ventilátorů je použití zpoždění ještě zřejmější než u osvětlení. Typickým 
příkladem je toaleta, kdy se často požaduje, aby po opuštění místností a zhasnutí 
světla ventilátor ještě nějakou určitou dobu běžel a tak se k spínači přiřadí světlo i 
ventilátor (On/Off ovládání), k výstupu typu ventilátoru se nastaví doba zpoždění 
v sekundách a u spojení vstup-ventilátor se povolí použití zpoždění při vypnutí.   

c) Centrální (globální) zapnutí a vypnutí. Funkcionalita algoritmicky zcela totožná 
s c) u řízení osvětlení. Na rozdíl od On/Off řízení - viz a) – má řízení osvětlení a 
řízení ventilátorů pro centrální vypnutí a zapnutí samostatné vnitřní tabulky.    

d) Časové programy a rozvrhy pro ventilátory -  viz samostatná kapitola 3.3.4. 
 

3.3.2.2 Struktura konfiguračního souboru pro řízení ventilátorů 
Parametrizace řízení ventilátorů se nachází v konfiguračním souboru  
konfigurace_Ventilatoru.TXT a je v něm obsaženo nejvýše 7 položek (položka je uvozena 
a ukončena znakem procenta). Položky mají stejný význam a syntax (jen místo 
rozsvícení/zhasnutí platí zapnutí/vypnutí) jako jejich stejně pojmenované protějšky 
z konfiguračního souboru řízení osvětlení, a proto zde syntax nebude dále popisována.  
Tabulka Tab.3.3.2.2.1 ukazuje význam položek souboru. 
  

Tab. 3.3.2.2.1: Význam položek konfiguračního souboru řízení ventilátorů 

Název položky: Význam dat: 

ON_OFF 
Tabulka s určením propojení vstupů s výstupy pomocí 
jednoho stisku a definice použití zpoždění. Odpovídá 

funkcionalitě a) i b) z kapitoly 3.3.2.1 pro digitální výstupy. 

CentralON 
Tabulka definující, která tlačítka budou provádět globální 
zapnutí jednoduchým stiskem. Odpovídá funkcionalitě c) 

z kapitoly 3.3.2.1. 

CentralOFF 
Tabulka definující, která tlačítka budou provádět globální 
vypnutí jednoduchým stiskem. Odpovídá funkcionalitě c) 

z kapitoly 3.3.2.1. 

Zpozdeni_ON 
Tabulka, která určuje v sekundách zpoždění skutečného 

zapnutí ventilátoru po příchodu příkazu zapnout. Odpovídá 
funkcionalitě b) z kapitoly 3.3.2.1.  

Zpozdeni_OFF 
Tabulka, která určuje v sekundách zpoždění skutečného 

vypnutí ventilátoru po příchodu příkazu vypnout. Odpovídá 
funkcionalitě b) z kapitoly 3.3.2.1. 

CentralDoubleON 
Tabulka definující, která tlačítka budou provádět globální 

zapnutí dvojitým stiskem. Odpovídá funkcionalitě c) z kapitoly 
3.3.2.1. 

CentralDoubleOFF 
Tabulka definující, která tlačítka budou provádět globální 

vypnutí dvojitým stiskem. Odpovídá funkcionalitě c) z kapitoly 
3.3.2.1. 
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3.3.3 Řízení vytápění místností 
Další součástí zde navrhované domovní automatizace a v podstatě (s řízením 
osvětlení) nejžádanější funkcionalita systémů k řízení domácností je řízení vytápění 
místností. Řízení vytápění lze řešit několika způsoby. Pro účel této práce byl vybrán 
princip zpětnovazební smyčky se senzorem v podobě čidla teploty Pt1000 v místnosti 
a akčním členem v podobě termohlavice řízené PWM signálem (24V DC), která ovládá 
přítok horké vody ze zdroje (kotel, centrální rozvod horké vody) do radiátoru, jenž 
vytápí místnost. Zdroj (kotel atd.) tepla nelze nijak ovlivňovat či řídit, řídí se pouze 
přítok horké vody.  Principiální schéma je na obrázku Obr.3.3.3.1.  
 

 
Obr. 3.3.3.1: Princip řízení teploty v místnosti 

 
Místnost je v systému reprezentovaná senzorem teploty – 1 senzor = 1 místnost.  
Termohlavice nahrazuje na radiátoru klasickou manuálně ovladatelnou hlavici a 
ovládá se pomocí PWM signálu, kdy pokud je signál po celou periodu nulový, tak je 
přítok do radiátoru zavřený a naopak pokud je celou periodu v logické jedničce, tak se 
naplno otevře přítok. Perioda PWM byla empiricky určena na 5 sekund. 
Algoritmy vlastního generování PWM k řízení hlavice jsou dva a uživatel si mezi nimi 
může vybrat: 
a) PI regulátor  

PI regulátor je zcela standardním regulátorem, jehož konstanty byly určeny 
empiricky (o jejich hodnoty se podělila firma Mikroklima [44], která má v této 
oblasti rozsáhlé zkušenosti) na hodnoty P = 50 a I = 20 minut. Výstup regulátoru 
přímo určuje kolik procent z periody PWM bude logická 1 či 0, a proto musel být 
jeho rozsah omezen na hodnoty 0-100.  

b) Řízení pomocí hystereze 
Řízení pomocí hystereze je realizace jednoduchého řízení On/Off. Termohlavice je 
tedy pak vždy úplně zavřena = Off (logická 1 vyplňuje 0% v periodě PWM) nebo 
úplně otevřena = On (logická 1 vyplňuje 100% v periodě PWM). Jestli bude režim 
On nebo Off se rozhoduje porovnáním aktuální teploty a žádané teploty 
s využitím hystereze dle schématu na obrázku Obr.3.3.3.2. Řízení pomocí 
hystereze je jednoduché, ale pro místnosti, které se rychleji vytopí, může 
poskytovat větší odchylky od žádané hodnoty a kmitání než PI regulátor. 



 
52 Ondřej Nývlt - Automatický návrh řízení pro domovní automatizaci 

     
Obr. 3.3.3.2: Řízení teploty pomocí hystereze 

 

Vstupem obou regulátorů je žádaná teplota v místnosti a skutečná teplota místnosti 
získaná přes analogový vstup ze senzoru teploty Pt1000. To ovšem nemusí být 
všechny vstupy do regulátoru, protože systém poskytuje možnost detekce otevření 
okna, tak aby se nevytápělo v době, kdy je okno otevřené (k tomu slouží okenní 
kontakty). Tyto vstupy nemusí ale sloužit jen jako detekce otevření okna, ale obecně 
mohou být použity jako jednoduché blokátory chodu regulátoru. V zde navrhovaném 
systému se proto rozlišují 3 druhy ovládacích binárních (digitální) vstupů: 
a) Impulsní – Každý regulátor má klopný obvod, který svým stavem 

blokuje/povoluje chod regulátoru. Při příchodu impulsu se invertuje stav tohoto 
klopného obvodu. Takovým vstupem může být libovolný spínač či tlačítko.   

b) Úrovňový s blokací v log. 1 – Vstup blokuje chod regulátoru, pokud se nachází 
v logické jedničce (úroveň). Úroveň logická nula naopak povoluje chod regulátoru. 

c) Úrovňový s blokací v log. 0 – Vstup blokuje chod regulátoru, pokud se jeho stav 
nachází v logické nule (úroveň). Pokud je vstup v úrovni logická jednička, pak je 
regulace povolena. Takto se nejčastěji chovají standardní komerční okenní 
kontakty – rozepnutí kontaktu signalizuje otevření okna. 

Libovolný vstup může být definován pro daný regulátor (spojení analogový vstup a 
digitální výstup) jako ovládací vstup. 
Žádanou teplotu v místnosti lze regulátoru určit dvěma způsoby. Buď „manuálně“ 
v konfiguračním souboru nebo pomocí vizualizace, což znamená, že se zadá pevná 
hodnota nezávislá na čase a po povolení regulace se jí bude snažit regulátor v každé 
chvíli dosáhnout. Druhou možností jsou časové plány, které umožňují každému 
regulátoru přidělit až 9 žádaných teplot v různých časových intervalech během týdne 
(tedy jednomu regulátoru lze nastavit až 9 časových programů). U časového 
programu pro regulátor (spojení analogový vstup a digitální výstup) je nutné, pokud 
se má použít, určit žádanou teplotu, čas kdy se má začít a skončit regulovat na tuto 
teplotu, dny ve kterých bude tento program povolený a vlastní povolení (aktivace) 
časového programu (bez povolení nebude rozvrh nikdy aktivní). 
To co se stane, když se povolený (aktivovaný) časový program stane aktivní (aktuální 
čas je v zadaném intervalu v zadaný den) souvisí s nastavením priority. Priorita 
vypovídá o tom, zda má být aktuální žádaná teplota ta, kterou předepisuje časový 
program, nebo ta manuálně zadaná. Pokud je priorita nastavena na manuální 
zadávání, tak i když je nějaký časový program aktivní, tak přesto je aktuálně žádaná 
teplota ta od manuálního nastavení. Pokud mají prioritu časové programy, tak se 
žádaná teplota prvního nalezeného aktivního časového programu zapíše na místo 
aktuálně žádané teploty regulátoru. Pokud mají prioritu časové programy a žádný 
není aktivní, pak je aktuální žádaná teplota regulátoru ta z manuálního zadávání. 
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3.3.3.1 Struktura konfiguračního souboru pro vytápění  
Řízení vytápění má stejně jako ostatní funkční moduly (řízení osvětlení, ventilátorů 
atd.) vlastní konfigurační TXT soubor – konfigurace_Vytapeni.TXT. Tento konfigurační 
soubor obsahuje položky pro úplné nastavení všech funkcionalit, jež byly popsány 
v kapitole 3.3.3: nastavení vlastního regulátoru (propojení vstup-výstup), přiřazení 
ovládacích binárních vstupů, manuální nastavení žádané teploty, časové programy, 
priorita atd. 
Počet položek je velmi variabilní, a proto zde nebude uváděn. V konfiguračním 
souboru jsou obsaženy tři typy položek, jež jsou popsány v tabulce Tab.3.3.3.1.1 
 

Tab. 3.3.3.1.1: Význam položek konfiguračního souboru pro řízení vytápění 

Název položky: Význam dat: 

vystupX 

Definice vlastního regulátoru (spojení 
analogový vstup – binární výstup atd.): 
X - číslo digitálního výstupu (musí být 
typu "Topení", jinak nebude položka 
systémem akceptována), který bude 
pomocí PWM signálu řídit 
termohlavici. Tyto položky musí být 
v souboru uvedeny jako první, jinak 
další typy položek nebudou 
akceptovány (nebudou existovat 
příslušené regulátory). 

prirazeniVstupyX 

Přiřazení ovládacích binárních vstupů k 
regulátoru. X - číslo digitálního 
výstupu, který je akčním členem 
regulátoru, podle kterého bude 
vyhledán regulátor (regulátor musí 
existovat a X musí ukazovat na typ 
"Topení") 

CPX 

Nastavení časového programu pro 
regulátor. X - číslo digitálního výstupu, 
který je akčním členem regulátoru, 
podle kterého bude vyhledán 
regulátor (regulátor musí existovat a X 
musí ukazovat na typ "Topení") 

 

Syntax jednotlivých položek: 

a) „vystupX“ 

Jako vždy obsahuje celá položka na svém začátku a konci znak procento. Za tímto 

znakem se nachází název položky „vystupX“, kde X značí celé číslo, které označuje 

digitální výstup, jež bude v regulátoru působit jako akční člen a bude jím do 

termohlavice posílán PWM signál. X musí být větší než nula a menší nebo rovno 

než skutečný počet digitálních výstupů. Dále musí ukazovat na výstup typu 
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„Topení“. Pokud alespoň jedna z těchto podmínek není splněna, pak není položka 

dále zpracovávána. Oblast pro název následuje datová oblast oddělená 

dvojtečkou. První číslice v datové oblasti zleva určuje typ regulace. Jedná se o celé 

číslo, kdy PI regulátor značí číslice 1 a hysterezní regulaci hodnota 2. Za 

oddělujícím znakem čárky následuje celé číslo určující přiřazený analogový 

vstup/senzor teploty (číslo opět musí být ve správném rozsahu, jinak se nebude 

pokračovat v načítání). Dále následuje celočíselná část žádané teploty zadané 

manuálně. Další položkou je desetinná část hodnoty žádané teploty (v desetinách 

stupně) zadaná jako celé číslo. Následující datovou položkou je povolení regulace, 

kdy hodnota 1/0 reprezentuje stav regulátoru aktivován/blokován (regulace 

nepovolena). Poslední datovou položkou v datové oblasti je priorita – hodnota 2 

značí prioritu časových plánů, hodnota 1 pak prioritu manuálně zadané teploty.  

Příklad položky je v tabulce Tab.3.3.3.1.2. Tato ukázková položka říká, že k 

prvnímu digitálnímu výstupu je přiřazen první analogový vstup a spolu tvoří 

regulátor, který funguje na principu hystereze. Regulace ovšem není povolena. 

Prioritu mají časové plány a na žádaná manuálně zadaná teplota 30,4°C 

Tab. 3.3.3.1.2: Příklad položky definice regulátoru teploty 
% vystup1 : 2 , 1 , 30 , 4 , 0 , 2 , % 

 
b) „prirazeniVstupyX“ 

Další typ položky definuje přiřazení ovládacích digitálních (binárních vstupů) 
k regulátoru. X v názvu položky opět značí číslo výstupu, který musí být typu 
„Topení“ a ve správném rozsahu. Datová oblast obsahuje tolik celých čísel kolik je 
digitálních vstupů – zleva doprava se nachází 1. až n-tý vstup (n je skutečný počet 
vstupů). Tyto celá čísla reprezentují napojení vstupu do regulátoru jako 
ovládacího vstupu (nejčastěji okenní kontakt): hodnota 0 = vstup neovládá 
regulátor, hodnota 1 = impulsní vstup, hodnota 2 = úrovňový s blokací v log.1, 
hodnota 3 = úrovňový s blokací v log.0. Příklad je obsažen v tabulce Tab.3.3.3.1.3. 
Tento příklad říká, že k regulátoru, který obsahuje první digitální výstup, jsou jako 
ovládací vstupy přiřazeny první digitální vstup jako impulsní ovládání, čtvrtý vstup 
jako úrovňový s blokací v log.1 atd. 
 

Tab. 3.3.3.1.3: Ukázka položky s přiřazením ovládacích vstupů k regulátoru 
% prirazeniVstupy1 : 1 , 0 , 0 , 2 , 0 , 3 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , % 

 
c) „CPX“ 

Položka nastavující digitálnímu výstupu X, který reprezentuje regulátor (X musí 
splňovat podmínky jako v a) a b) ), časový program. První číslice (celé číslo od 1 do 
9) datové oblasti zleva určuje, který z devíti možných časových programů bude 
touto položkou nastaven. Další číslice určuje aktivaci časového programu (jestli 
bude povolen nebo bude až do změny tohoto parametru blokován) a její hodnoty 
jsou zřejmé 0 (blokován) a 1 (povolen/aktivován). Dále následuje hodina a minuta 
aktivace časového plánu. Po těchto dvou položkách následuje hodina a minuta 
deaktivace časového plánu. Poté následuje sedmice čísel 0/1 (ne/ano) 
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definujících pro které dny v týdnu je tento časový plán určen – řazení dní: nejvíce 
vlevo je pondělí. Poslední dvě čísla (celočíselné hodnoty) datové oblasti určují 
žádanou hodnotu teploty v době aktivity časového programu – první parametr 
určuje celočíselnou část a druhý desetiny stupně. Příklad položky je v tabulce 
Tab.3.3.3.1.4. V tomto příkladu je regulátoru obsahujícím první digitální výstup 
nastaven osmý časový program, kde požadovaná teplota je 23,5°C od 15:40 do 
17:25 v úterý a sobotu. 
 

Tab. 3.3.3.1.4: Příklad položky nastavení časového plánu pro regulátor teploty 
% CP1 : 8 , 0 , 15 , 40 , 17 , 25 , 0 , 1 , 0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 23 , 5 , % 

 
Poznámka k ukládání souborů: 
Při ukládání konfiguračního souboru z vnitřních tabulek programu v PLC do flash 
paměti jsou do konfiguračního souboru pro vytápění kvůli šetření místa, 
programových prostředků a rychlosti ukládání, uloženy pouze ty časové programy, 
které mají nastavený alespoň jeden den, kdy má být časový program aktivní. Ty 
časové programy, které nemají nastavený žádný den, nejsou uloženy. Ukládány jsou i 
ty programy, které nejsou povoleny (aktivovány). 
 

3.3.4 Časové plány 
Časové rozvrhy/plány slouží k sepnutí digitálních výstupů v definovaném časovém 
intervalu v určité dny týdne a zvyšují tak uživatelská komfort i „inteligenci“ systému. 
Použití může být například pro automatické noční osvětlení, které se večer rozsvítí 
v předem definovaný čas a ráno se v určitou dobu automaticky zhasne. Časové plány 
lze použít na svítidla i skupiny DALI a všechny typy digitálních výstupů až na typ 
„Topení“, pro který jsou realizovány samostatné (odlišné) časové programy – viz 
3.3.3. Z toho plyne, že je možno časovému programu přiřadit i výstupy bez 
přiřazeného typu.   
K dispozici je uživateli 12 samostatných časových programů, u kterých musí určit, 
který výstup bude přiřazen (číslo a typ – digitální výstup, DALI svítidlo, DALI skupina), 
dále čas (hodina a minuta) požadovaného sepnutí a vypnutí výstupu. Mimo to musí 
definovat dny v týdnu, kdy se má rozvrh provádět. Nastavení jednoho časového plánu 
pak slovně může vypadat třeba takto: „rozsvítit DALI svítidlo číslo 1 v pondělí, středu a 
neděli v intervalu od 14:30 do 20:05“. Aby rozvrh skutečně fungoval, musí ho uživatel 
také povolit/aktivovat. 
Prioritu před ovládáním výstupů časovými programy má manuální ovládání 
digitálními vstupy (spínači). To znamená, že pokud byl výstup sepnut časovým 
programem a dojde k přijmutí signálu od ovládacího vstupu, tak se výstup uvede do 
rozepnutého stavu a v něm setrvá (nevrátí se do sepnutého stavu, jak mu předepisuje 
časový plán).  
Stejně jako ostatní výše popsané funkcionality, lze všech 12 časových rozvrhů plně 
nastavit/parametrizovat buď pomocí vizualizací, nebo prostřednictvím konfiguračního 
textového souboru. 
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3.3.4.1  Struktura konfiguračního souboru pro časové rozvrhy  
Pro parametrizaci časových plánů byl vytvořen textový soubor 
konfigurace_Casove_Programy.TXT obsahující 0-12 položek, kde jedna položka 
obsahuje kompletní nastavení právě jednoho časového programu. 
Syntax: 
Položky, stejně jako ve všech jiných konfiguračních souborech, odděluje od sebe znak 
procenta (na začátku i konci položky). Za uvozujícím znakem se nachází oblast názvu 
položky, která vždy obsahuje text „CPX“, kde X značí celé číslo od 1 do 12 určující, jaký 
časový program bude touto položkou parametrizován. Za názvem následuje znak 
dvojtečky oddělující oblast dat. Datová oblast obsahuje 14 číslic, kde první zleva od 
znaku dvojtečky značí povolení chodu rozvrhu. Toto číslo reprezentuje logickou 
proměnnou, takže může dosahovat hodnot pouze 0 (rozvrh blokován) nebo 1 (chod 
povolen). Za oddělující čárkou se nachází další číslice, tentokrát celé číslo, značící 
hodinu sepnutí. Následující parametr má pak význam minuty sepnutí. Další dva 
parametry určují obdobně hodinu a minutu rozepnutí výstupu. Za nimi se v datové 
oblasti nachází 7 parametrů s hodnotou 0 či 1, určujících zda má být časový plán 
aplikován v daný den týdne. Nejvíce vlevo se nachází parametr pro pondělí. Hodnota 
1 znamená, že rozvrh je asociován s tímto dnem a 0 opak. Předposlední číslice 
položky určuje typ přiřazeného výstupu: digitální výstup = 0, DALI svítidlo = 1, DALI 
grupa/skupina =  2. Poslední parametr pak určuje číslo přiřazeného výstupu. Pokud se 
jedná o digitální výstup, pak toto číslo nesmí ukazovat na výstup typu topení a musí 
být ve správném rozsahu. Jde-li o výstup typu DALI svítidlo, tak číslo musí být menší, 
než skutečný počet DALI svítidel a větší než jedna. U DALI skupin může být číslo 
libovolně od 1 do 16.     
V tabulce Tab. 3.3.4.1.1 je příklad takové položky konfiguračního souboru pro časové 
programy. Tato položka nastavuje druhý časový plán. Chod plánu je povolen, čas 
sepnutí výstupu je 7:00 a čas rozepnutí 8:00. Plán je asociován s pondělím a úterý. 
Přiřazený výstup je DALI svítidlo číslo 1. 
 

 Tab. 3.3.4.1.1: Příklad konfiguračního souboru pro časové plány  
% CP2 : 1 , 7 , 0 , 8 , 0 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , % 

 

3.3.5 Kontrola HW konfigurace 
Jak už z názvu vyplývá, je hlavním účelem této součásti systému kontrolovat 
uživatelem zadanou konfiguraci systému, zda odpovídá fyzicky skutečně přítomným 
kartám v PLC a počtům DALI svítidel (sečtením skutečně obsazených adres).  
Jakmile je nahrán do systému konfigurační soubor „konfigurace_Systemu.TXT“ 
s nastavením systému a data z něj jsou přeložena do vnitřní reprezentace aplikace, 
nebo jsou ve vizualizaci pro nastavení systému provedeny změny parametrizace, tak 
je spuštěna diagnostika konfigurace. Ta nejdříve spočte skutečně zařazené I/O karty 
v PLC. Pokud v této fázi zjišťování počtů I/O karet narazí diagnostika na zařazenou 
nepovolenou I/O kartu (nepovolené karty jsou všechny mimo ty, jež jsou zmíněny 
v kapitole 3.2), nebo je napočítána více než 1 DALI master karta, ohlásí chybu a 
zablokuje vykonávání veškerého řízení. Nejlépe to lze pozorovat ve vizualizaci, kde se 
objeví okno s chybovým hlášením. Tato chyba se anuluje až po odstranění nevhodné 
karty, opravě HW konfigurace a restartu PLC. Ta samá blokující chyba nastane, pokud 
bude v PLC zařazeno více karet určitého typu, než dovoluje horní hranice daná 
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konstantami v aplikaci. Tento problém lze opravit 2 způsoby – buď se vyřadí 
přebývající karty a opraví se HW konfigurace, nebo se změní konstanty v aplikaci 
pomocí prostředí CoDeSys. 
Po zjištění počtů I/O karet se tato čísla porovnají s tím, co je uloženo v proměnných 
aplikace (do nich se údaje dostaly buď načtením konfiguračních souborů nebo z 
vizualizace). Pokud je nějaký údaj o množství I/O karet v aplikaci vyšší než je skutečný 
počet, tak je počet karet v aplikaci upraven dle skutečnosti. Zadá-li například uživatel 
5 karet analogových vstupů a v PLC jsou ve skutečnosti jen 3, tak diagnostika původní 
číslo opraví na 3. To samé platí pro počty DALI svítidel. Navíc pokud nejsou v systému 
zařazeny žádné digitální výstupy, tak diagnostika zablokuje moduly pro řízení 
vytápění (ten se zablokuje i v nepřítomnosti karty analogových vstupů), osvětlení a 
ventilátorů, pokud byly tyto moduly předtím povoleny. O těchto změnách je uživatel 
informován zobrazením speciálního okna ve vizualizaci. Vykonávání programu ale, na 
rozdíl od předchozího typu chyby HW konfigurace, pozastaveno není.   
Diagnostiku lze spustit kdykoli z vizualizace. Při používání systému bez vizualizací se 
diagnostika spouští jen při nahrání nových konfiguračních souborů a restartu PLC. 
Z vizualizací lze také spustit automatickou konfiguraci systému, která upraví počty I/O 
karet a DALI svítidel v aplikaci dle skutečně zařazeného a připojeného HW k PLC.   
Více o vizualizacích kontroly HW konfigurace v následující kapitole. 
 

3.4  Vizualizace 
Vizualizace slouží k dozoru nad celým systémem, jeho správě a konfiguraci, která je 
podstatně pohodlnější a snadnější než pomocí konfiguračních souborů. Jejich design 
je navrhnut tak, aby nevyžadovaly žádné speciální znalosti a byly jednoduše 
srozumitelné pro obyčejného uživatele PC a Internetu.  Vizualizace dovedou měnit a 
nastavovat přesně ty samé parametry jako konfigurační soubory. Díky tomu, že na 
rozdíl od konfiguračních souborů u vizualizací probíhají veškeré interakce se 
systémem online, poskytují oproti offline parametrizaci mnoho funkcí navíc. 
Vizualizace nabízí také podrobné zobrazení chyb HW konfigurace a aktuálních stavů 
vstupů i výstupů systému. Prozatím také představují nejpohodlnější cestu ovládání 
řízení vytápění a jedinou cestu (konfigurační soubory to zatím nedokážou) nastavení 
některých parametrů DALI svítidel, jako je jejich adresace (lze k tomu použít ale i jiné 
externí komerční nástroje). 
Původním plánem bylo využít interního webserveru PLC a možnosti realizovat 
vizualizace jako čistě webové v jazyce JAVA. Pokud by totiž webové vizualizace běžely 
na vnitřním webserveru PLC a to by bylo připojené do sítě Internet, pak by bylo 
možné spravovat systém z libovolného zařízení (PC, PDA, mobilní telefon, touchpanel) 
s internetovým prohlížečem s podporou jazyka JAVA připojeného do totožné sítě 
(přes Ethernet či Wi-Fi). Překlad vizualizací do jazyku JAVA a přípravu webové stránky 
s nimi má na starosti přímo programovací prostředí CoDeSys.  
Bohužel CoDeSys provádí překlad chybně, takže jsou tyto webové vizualizace zcela 
nepoužitelné (konkrétně jde o indexování prvku v tabulce jinou tabulkou). Tato chyba 
byla již nahlášena výrobci software CoDeSys firmě 3S [14]. To znamená dočasné velké 
oslabení celé koncepce zde navrhované domovní automatizace, protože využití 
standardního webového prohlížeče s podporou JAVA na libovolném zařízení 
s připojením do počítačové sítě ke správě a konfiguraci systému místo kupování 
speciálního drahého vizualizačního software třetích stran (který často vyžaduje navíc 
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ke komunikaci například OPC server), byla jedna z nosných myšlenek a hlavních výhod 
této automatizace.   
Bez možnosti využití webserveru a webových vizualizací zbývají dvě možnosti 
zobrazení vizualizací  
a) Zobrazení a užívání vizualizací v prostředí CoDeSys připojeného k PLC. To ale není 

vhodný způsob pro koncového uživatele, protože by mohl provést nežádoucí 
změny v kódu i vizualizacích. 

b) Druhou možností je použití komerčního software „CoDeSys HMI“ [46] od firmy 3S 
pro zobrazení vizualizací z prostředí CoDeSys na PC. Tato možnost není špatným 
řešením, ale bohužel se jedná o placený software. „CoDeSys HMI“ lze používat i 
v Demoverzi, kdy je program funkční vždy 30 minut od spuštění. 

Poznámka: 
Všechny vizualizace, až na přiřazení vstupů k DALI svítidlům a DALI skupinám/grupám, 
jsou ve formátu 800x600 pixelů. Tlačítka ve vizualizacích jsou pro lepší srozumitelnost 
obvykle doplněny nápovědou a celá vizualizace i legendou, co která barva znamená. 
 

3.4.1 Struktura vizualizací 
 

1) Hlavní menu 
Úvodním vizualizačním oknem, které je zobrazeno na obrázku Obr.3.4.1.1, je 
hlavní menu představující rozcestník ke všem funkčnostem a nastavením 
systému. Podle toho, jaké typy řízení jsou povoleny, jsou viditelná či neviditelná 
tlačítka reprezentující odkazy na jejich vizualizace. Například pokud není povoleno 
řízení vytápění, tak je tlačítko „Konfigurace vytapeni“ neviditelné apod. Navíc 
pokud je právě načítán jakýkoli konfigurační soubor jsou všechna tlačítka až na 
tlačítko „Sprava konfiguracnich souboru“ schována. Také v případě chyby HW 
konfigurace (viz kapitola 3.3.5) jsou všechna tlačítka až na „Sprava konfiguracnich 
souboru“  a „Konfigurace systemu“ neviditelná a navíc se zobrazí okno s popisem 
chyby – viz Obr.3.4.1.2. Pokud nastane chyba při kontrole správnosti rozsahu 
počtů I/O karet zadaných uživatelem (popis této situace opět v kapitole 3.3.5), tak 
je provedena korekce a v hlavním menu se zobrazí okno totožné s tím na obrázku 
Obr.3.4.1.4. 
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Obr. 3.4.1.1: Hlavní menu vizualizací  

 

          
Obr. 3.4.1.2: Hlavní menu a hlášení chyby modulu 
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2) Konfigurace systému 

První položkou v hlavním menu vizualizací je „Konfigurace systemu“, spouštějící 
vizualizační okno (viz Obr.3.4.1.3) s možností upravovat základní parametrizací 
systému (počty I/O karet atd.) odpovídající obsahu konfiguračnímu souboru 
konfigurace_Systemu.TXT. Při spuštění tohoto okna, je chod veškerého řízení 
pozastaven a při opouštění okna se automaticky spustí kontrola HW konfigurace a 
odblokuje vykonávání řízení. Z této vizualizace lze také spustit diagnostiku 
manuálně. To značí, že se v tomto okně mohou objevit varovná okna upozorňující 
na chyby totožné s těmi v hlavním menu – viz Obr.3.4.1.2 a Obr.3.4.1.4. V okně se 
také nalézá tlačítko na spuštění automatické konfigurace dle skutečného 
zařazeného HW v systému (viz kapitola 3.3.5) a tlačítko s příkazem vygenerovat 
soubor konfigurace_Systemu.TXT do paměti PLC. 
 

 
                  Obr. 3.4.1.3: Okno konfigurace základních parametrů systému 
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                                                     Obr. 3.4.1.4: Chyba počtu I/O karet  

 
 

3) Správa konfiguračních souborů 
Dalším vizualizačním oknem v pořadí hlavního menu je „Sprava konfiguracnich 
souboru“ (Obr.3.4.1.5), kde jak už z názvu vyplývá lze zadávat příkazy k načítání, 
mazání či generování konfiguračních souborů a zjistit stav souborů (zda existuje 
v paměti). Nachází se zde i tlačítka, která vyšlou příkaz z načtení či uložení všech 
souborů najednou. Při načítání souborů se opět mohou objevit obě okna 
s chybovými hláškami a naopak na celou dobu ukládání se objeví okno oznamující 
tento fakt a blokující ovládání vizualizací (z bezpečnostních důvodů). Toto okno 
(viz Obr.3.4.1.6) se objevuje ve všech vizualizacích obsahujících tlačítko „Ulozit do 
TXT“ nebo „Ulozit zmeny do TXT“.  
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Obr. 3.4.1.5: Správa souborů 

 

 
Obr. 3.4.1.6: Správa souborů s oknem probíhajícího ukládání souboru 

 

4) Přímé (manuální) ovládání digitálních výstupů 
Dalším vizualizačním oknem přístupným z hlavního menu je „Manualni ovladani 
vystupu“ (Obr.3.4.1.7), které umožňuje přímé ovládání digitálních výstupů z 
vizualizace bez ohledu na typ. Dále se zde nachází tlačítka s příkazy globálního 
ovládání a voláním vizualizačních oken pro obdobné přímé ovládání DALI svítidel a 
DALI skupin. 
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       Obr. 3.4.1.7: Manuální ovládání digitálních výstupů 

 

5) Přímé (manuální) ovládání DALI svítidel 
Stejně tak jako digitální výstupy, lze přímo z vizualizace ovládat i DALI svítidla – 
přístup k tomu určené vizualizaci je z okna 4). Oken je to vlastně několik (čtyři), 
kde každé vždy obsahuje (z implementačních důvodů) ovládání pouze 16 svítidel 
z 64 možných. Pokud je svítidel DALI v systému méně než 16, tak se odkaz na další 
okno pro dalších 16 zařízení nezobrazí. Pokud je jich více než 16 a méně než 33, 
tak se objeví i odkaz na okno s dalšími 16 svítidly atd. V okně jsou zobrazena jen 
aktivně připojená svítidla. Vizualizace pro prvních 16 svítidel je na obrázku 
Obr.3.4.1.8. 
 

    
  Obr. 3.4.1.8: Okno přímého ovládání DALI svítidel 1-16 
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6) Přímé (manuální) ovládání skupin DALI svítidel 
Jedná se o vizualizační okno, které je obdobou těch pro přímé ovládání 
samostatných DALI svítidel. Tentokrát se ale jedná pouze o jedno okno, protože 
skupin je nejvýše 16. Okno je zobrazeno na obrázku Obr.3.4.1.9. 
 

 
Obr. 3.4.1.9: Okno pro přímé ovládání skupin DALI svítidel 

  
7) Simulace stisku digitálních vstupů 

Toto vizualizační okno lze nalézt v hlavním menu pod tlačítkem „Manualni 
ovladani vstupu“. Jedná se o možnost jak simulovat stisk skutečného HW vstupu a 
pozorovat například chování systému. Tlačítka zde fungují stejně jako skutečné 
impulsní spínače. Design okna zobrazen na obrázku Obr. 3.4.1.10. 
 

 
Obr. 3.4.1.10: Okno simulace stisku digitálního vstupu 
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8) Menu časových programů 
Menu, asociované s tlačítkem „Casove progamy/rozvrhy“ v hlavním menu, 
obsahující tlačítka volající okna pro konfiguraci vždy 3 časových programů. 
 

            
Obr. 3.4.1.11: Menu časových programů 

 

9) Konfigurace časových programů 
Jedná se opět o několik (čtyři) totožných vizualizačních oken, kde každé z nich 
obsahuje prvky pro nastavení (dle kapitoly 3.3.4) 3 časových programů a 
zobrazení aktuálního času. Ukázka jednoho z nich je na obrázku Obr.3.4.1.12. 
Tlačítkem „Ulozit zmeny do TXT“ se ukládá konfigurační soubor pro časové plány 
do flash paměti PLC.  
 

 
Obr. 3.4.1.12: Vizualizační okno pro konfiguraci 3 časových programů 
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10) Nastavení jmen digitálních vstupů 
Vizualizační okno (viz Obr.3.4.1.13), které lze nalézt v hlavním menu pod tlačítkem 
„Nastaveni jmen vstupu“, sloužící k nastavení symbolického pojmenování 
digitálních vstupů. Pro lepší rozpoznání který je který, je v okně obsaženo 
zobrazení sepnutí vstupu. Provedené změny (soubor konfigurace_IO.TXT) lze 
uložit zmáčknutím tlačítka „Ulozit zmeny do TXT“.  

 
Obr. 3.4.1.13: Vizualizační okno pro nastavení jmen digitálních vstupů 

 
 

11) Nastavení jmen a typu digitálních výstupů 
Stejně jako u digitálních vstupů i pro digitální výstupy lze v samostatném 
vizualizačním okně (přístupném přes tlačítko „Nastaveni jmen a typu vystupu“ 
z hlavního menu) upravovat jejich symbolická jména. Kromě toho ještě okno 
obsahuje u každého výstupu rozbalovací menu pro nastavení jeho typu. Na 
obrázku Obr.3.4.1.14 je ukázáno toto okno včetně rozbaleného menu pro jeden 
výstup. 
 

 
Obr. 3.4.1.14: Vizualizační okno pro nastavení jmen a typu výstupů 
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12) Editace jmen analogových vstupů a zobrazení aktuálních teplot 
Okno (viz Obr.3.4.1.15) volané zmáčknutím tlačítka „Aktualni teploty a zmena 
jmen senzoru“ z hlavního menu obsahuje editaci jmen tentokrát analogových 
vstupů používaných pro senzory teploty. Proto zde jsou vypsány i aktuální 
hodnoty teplot z jednotlivých vstupů. 
 

 
Obr. 3.4.1.15: Vizualizační okno se zobrazením teplot a editací jmen senzorů  

 

13) Menu nastavení řízení osvětlení 
Pod tlačítkem „Konfigurace osvetleni“ v hlavním menu se skrývá další menu (viz 
Obr.3.4.1.16), tentokrát s položkami obsahující nastavení parametrů řízení 
osvětlení pomocí klasických i DALI svítidel. 
 

           
Obr. 3.4.1.16: Menu pro nastavení osvětlení 
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14) Nastavení On/Off řízení klasických svítidel (propojení digitální vstup-výstup) 
První položka v menu pro nastavení osvětlení „Prirazeni svetel ke vstupum“ je 
asociována s oknem pro konfiguraci On/Off řízení osvětlení (propojení digitálního 
vstupu s výstupem typu světlo, povolení použití zpoždění atd. – přesně podle 
kapitoly 3.3.1.1). V tabulce výstupů jsou vždy viditelné jen ty výstupy, které mají 
vhodný typ – zde tedy typ „světlo“. Mimo vlastní nastavení propojení je zde i 
několik pomocných funkcí ukrytých pod tlačítky ve spodní části obrazovky: 
zhasnout všechna svítidla přiřazená k vybranému vstupu (z důvodu shodného 
počátečního stavu); vypnout všechny výstupy; vynulovat tabulku pro On/Off řízení 
a tabulky povolení zpoždění; generovat konfigurační TXT soubor  
konfigurace_Svetel.TXT; zapnout/vypnout ladící mód, který dočasně zablokuje 
vykonávání řízení, tak aby bylo možno libovolně rozsvítit a zhasnout svítidla; 
sepnout vybraný vstup (simulace skutečného stisku), což je z důvodu kontroly 
správné reakce přiřazených svítidel. Také je zde tradičně obsažena detekce 
rozsvícení svítidel. Příklad okna je na obrázku Obr.3.4.1.17. 
 

 
Obr. 3.4.1.17: Vizualizační okno pro nastavení On/Off řízení klasických svítidel 

 

15) Přiřazení funkce globálního (centrálního) zapnutí všech svítidel (i DALI) vstupům 
Další položkou menu osvětlení je „Centralni zapnuti“ odkazující na vizualizační 
okno (Obr.3.4.1.18) s nastavením přiřazení funkce globální rozsvícení všech světel 
(i DALI) k digitálním vstupům přesně jak to předepisuje kapitola 3.3.1.1. Opět je 
zde tlačítko s vynulováním celé tabulky přiřazení (nyní dvou – jedné pro 
jednoduchý a druhé pro dvojitý stisk) a s příkazem generovat soubor 
konfigurace_Svetel.TXT. Taktéž je zde obsaženo zobrazení sepnutí vstupu.   
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Obr. 3.4.1.18: Vizualizační okno přiřazení globálního rozsvícení světel vstupům 

 
 

 
Obr. 3.4.1.19: Vizualizační okno přiřazení globálního zhasnutí světel vstupům 
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16) Přiřazení funkce globálního (centrálního) vypnutí všech svítidel (i DALI) vstupům 
Vizualizační okno (viz Obr.3.4.1.19), které se nachází pod tlačítkem „Centralni 
vypnuti“ menu osvětlení, je totožné s oknem 15) s tím rozdílem, že toto je určeno 
pro přiřazení globálního vypnutí svítidel.  
 

17) Přiřazení ovládání funkce Fantom vstupům 
Pod tlačítkem „Fantom ovladani“, se skrývá vizualizační okno obdobného typu 
jako pro přiřazení funkcí globálního rozsvícení a zhasnutí. V tomto případě jde ale 
o přiřazení funkce ovládání (zapínání/vypínání) funkce Fantom digitálním 
vstupům. Design a význam tlačítek je tedy stejný, jak se lze přesvědčit na 
Obr.3.4.1.20, pouze přiřazovaná funkce a datová tabulka je rozdílná. 
 

 
Obr. 3.4.1.20: Vizualizační okno přiřazení ovládání funkce Fantom vstupům 

 

18) Přiřazení klasických svítidel do funkce Fantom 
Vizualizační okno volané tlačítkem „Fantom prirazeni svetel“ z menu osvětlení 
slouží k přiřazení digitálních výstupů typu „světlo“ do funkce Fantom (viz kapitola 
3.3.1.1). Aby bylo přiřazování správných výstupů ulehčeno, tak jsou zde stejně 
jako v jiných oknech, kde přiřazení závisí na typu výstupu (například okno 14) - 
řízení On/Off), zobrazeny pouze výstupy správného typu. Uživatel pak nemůže 
přiřadit do funkce Fantom nevhodný výstup. Ukázka se nachází na Obr.3.4.1.21. 
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Obr. 3.4.1.21: Vizualizační okno pro přiřazení svítidel do funkce Fantom 

 

19) Nastavení zpoždění rozsvícení a zhasnutí klasických svítidel 
Tlačítko „Nastaveni zpozdeni svetel“ z menu osvětlení vyvolává okno 
(Obr.2.3.1.22) s nastavením zpoždění rozsvícení a zhasnutí klasických svítidel 
napojených na digitální výstupy. V tomto okně také platí pravidlo o zobrazení 
výstupů pouze vhodného typu („světlo“).  
 

 
Obr. 3.4.1.22: Vizualizační okno pro přiřazení zpoždění svítidlům 

 

20) Přiřazení DALI svítidel k digitálním vstupům (On/Off řízení a stmívání) 
Tato vizualizace a vizualizace 21) jsou jediné dvě, které přesahují rozměr 800x600 
pixelů. Vizualizace schovaná pod tlačítkem „Prirazeni DALI svetel ke vstupum“ 
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obsahuje kompletní nastavení propojení vstupů s DALI svítidly, editaci jmen DALI 
svítidel i jejich přímé ovládání. Vizualizační okno obsahuje stejně jako okno 14) 
obslužná tlačítka, z nichž se některá shodují ve své funkci – rozsvítit/zhasnout 
všechna DALI svítidla; vypnout/zapnout ladící mód, který dočasně zablokuje 
vykonávání řízení, tak aby bylo možno libovolně rozsvítit a zhasnout DALI svítidla; 
generovat konfigurační soubor osvětlení; vynulovat tabulku přiřazení DALI svítidel 
vstupům; zhasnout všechna přiřazená světla vybranému vstupu; sepnout vybraný 
vstup. V okně jsou vždy zobrazena jen DALI svítidla, která jsou ke sběrnici 
skutečně připojena. Stejně jako u přímého ovládání DALI svítidel v okně 5) i zde se 
vlastně jedná o sérii 4 oken, kde každé z nich obsahuje nastavení pro 16 DALI 
svítidel. Jedno ze čtyř vizualizačních oken je zobrazeno na Obr.3.4.1.23. 
 

 
Obr. 3.4.1.23: Vizualizační okno pro nastavení propojení vstupy – DALI svítidla 

 
 

21) Přiřazení skupin DALI svítidel k digitálním vstupům (On/Off řízení a stmívání) 
Pod tlačítkem „Prirazeni skupin DALI svetel ke vstupum“ v menu osvětlení se 
nachází obdobná vizualizace jako je okno 20). Zde se ale již nejedná o samostatná 
DALI svítidla, ale o propojení 16 skupin DALI svítidel s ovládacími digitálními 
vstupy. Viz Obr.3.4.1.24. 
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Obr. 3.4.1.24: Vizualizace pro nastavení propojení vstupů a skupin DALI svítidel 

 

22) DALI servisní menu 
Předposlední tlačítko v menu osvětlení odkazuje na další menu – viz Obr.3.4.1.25. 
Jedná se o servisní menu s nastavením DALI sběrnice a svítidel. Hned první 
tlačítko „Hledat adresy“ při zmáčknutí automaticky vyhledá připojená DALI 
zařízení a jejich adresy.  

 

     
Obr. 3.4.1.25: DALI servisní menu 
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23) Nástroje správy adresace DALI  
Druhé tlačítko v servisním menu DALI obsahuje malé okno (Obr.3.4.1.26) 
s několika nástroji správy DALI sběrnice a adresace: 
Podržení tlačítka „Tovarni nastaveni“ déle než 2 sekundy uvede všechna připojená 
DALI zařízení do továrního nastavení. 
Podržení tlačítka „Nova adresace“ po dobu delší než 2 sekundy spustí novou 
adresaci všech DALI zařízení. 
Zmáčknutí tlačítka „Rozsireni systemu“ spustí vyhledání připojených DALI zařízení 
bez adresy a přiřadí jim adresu. 
Zmáčknutí tlačítka „Vymazat adresu“ způsobí vymazání vybrané adresy. 
 

 
Obr. 3.4.1.26: Vizualizační okno nástrojů správy adresace DALI 

 
24) Správa adres DALI svítidel 

Třetí položka servisního menu DALI „Nastaveni adres k svetlum“ odkazuje na 
vizualizační okno s ručním přiřazením a správou adres DALI zařízení, jež je 
počeštěnou verzí původní konfigurační vizualizace od firmy WAGO. V tomto okně 
lze změnit adresu libovolného DALI svítidla na jakoukoli jinou neobsazenou 
adresu. Vybrané světlo lze také pro lepší identifikaci nechat rozblikat. Obsazené 
adresy jsou znázorněny modrou barvou, šedivé adresy jsou volné. Okno též 
obsahuje tlačítka pro rozsvícení/zhasnutí všech DALI svítidel najednou. Tlačítko 
„Změnit“ uloží změnu adresy zařízení. Okno správy adres viz Obr.3.4.1.27. 



 
75 Struktura vizualizací 

 
Obr. 3.4.1.27: Vizualizační okno správy adres DALI zařízení   

 

25) Přiřazení DALI svítidel do skupin/grup  
Tlačítko „Prirazeni do grup/skupin“ v servisním menu DALI otevírá vizualizační 
okno (viz Obr.3.4.1.28) pro seskupování DALI svítidel do skupin/grup. Tlačítko 
„Nacti skupinu“ zobrazí aktuálně přiřazená svítidla do vybrané skupiny a příkaz 
„Zapis skupinu“ uloží změny v přiřazení do skupiny. Také je zde možnost celou 
skupinu (pro rozpoznání přiřazených svítidel) rozblikat, nebo rozsvítit/zhasnout 
všechna DALI zařízení najednou.  

 
Obr. 3.4.1.28: Vizualizační okno přiřazení DALI svítidel do skupin 
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26) Menu originálních konfigurací DALI sběrnice a zařízení 

Poslední položka servisního menu DALI ukrývá další menu. Toto menu obsahuje 
tlačítka spouštějící jednotlivé konfigurační vizualizace DALI sběrnice, která jsou 
kompletně převzata od firmy WAGO v původním anglickém znění. Přesný popis 
těchto vizualizací lze nalézt v dokumentu „DALI_02_Config_e.PDF“ přiloženém ke 
knihovně DALI pro PLC WAGO na CD. Práce s těmito vizualizacemi je doporučena 
jen zkušenému uživateli. Menu je zobrazeno na Obr.3.4.1.29. 
 

       
                 Obr. 3.4.1.29: Menu s původními konfiguračními vizualizacemi DALI sběrnice 
 

           
               Obr. 3.4.1.30 : Menu konfigurace řízení ventilátorů 
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27) Menu nastavení řízení ventilátorů 
Z hlavního menu se lze dostat pomocí tlačítka „Konfigurace ventilatoru“ do menu 
pro nastavení řízení ventilátorů, které je zobrazeno na Obr.3.4.1.30. Menu 
obsahuje tlačítka odkazující na vizualizační okna, jež jsou totožná s těmi pro 
nastavení řízení osvětlení s tím rozdílem, že zde se jedná o ventilátory a ne svítidla 
(centrální zapnutí/vypnutí ventilátorů; přiřazení On/Off řízení ventilátorů 
vstupům; nastavení zpoždění ventilátorům). 

 
28) Nastavení On/Off řízení ventilátorů (propojení digitální vstup-výstup) 

Vizualizační okno (Obr.3.4.1.31) přístupné přes tlačítko „Prirazeni ventilatoru ke 
vstupum“ z menu nastavení řízení ventilátorů je funkčně totožné s oknem 14). 
Jediným rozdílem je, že v okně 14) se nastavuje On/Off řízení svítidel a v oknu 28) 
On/Off řízení ventilátorů (plně odpovídá kapitole 3.3.2.1). Tlačítko „Ulozit zmeny 
do TXT“ vydává příkaz k vytvoření souboru konfigurace_Ventilatoru.TXT do 
paměti PLC. 
 

 
Obr. 3.4.1.31: Vizualizační okno pro nastavení On/Off řízení ventilátorů 

 

29) Přiřazení funkce globálního (centrálního) zapnutí všech ventilátorů 
Vizualizace (Obr.3.4.1.32) přístupná přes položku menu ventilátorů „Centralni 
zapnuti“, je obdobou okna 15) pro ventilátory.  

30) Přiřazení funkce globálního (centrálního) vypnutí všech ventilátorů 
Vizualizace (Obr.3.4.1.33) přístupná přes položku menu ventilátorů „Centralni 
vypnuti“, je obdobou okna 16) pro ventilátory. 
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Obr. 3.4.1.32: Vizualizační okno přiřazení globálního zapnutí ventilátorů vstupům 

 

 
 Obr. 3.4.1.33: Vizualizační okno přiřazení globálního zapnutí ventilátorů vstupům 

 



 
79 Struktura vizualizací 

31) Nastavení zpoždění zapnutí a vypnutí ventilátorů 
Vizualizace (Obr.3.4.1.34) přístupná přes položku menu ventilátorů „Nastaveni 
zpozdeni ventilatoru“, je obdobou okna 19) pro ventilátory. 
 

       
Obr. 3.4.1.34: Vizualizační okno pro přiřazení zpoždění ovládání ventilátorů 

 

32) Nastavení vytápění 
Poslední položka hlavního menu „Nastaveni vytapeni“ spouští vizualizaci 
(Obr.3.4.1.35) pro kompletní konfiguraci regulátorů vytápění místností, která 
přesně odpovídá kapitole 3.3.3. Tlačítko „Ulozit zmeny do TXT“ spouští 
generování souboru konfigurace_Vytapeni.TXT.  
 

    
   Obr. 3.4.1.35: Vizualizační okno nastavení regulátoru vytápění místnosti 
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33) Přiřazení ovládacích vstupů regulátoru 
Vizualizační okno (Obr.3.4.1.36) pro přiřazení ovládacích digitálních vstupů 
(okenní kontakty atd.) a jejich typu (pomocí rozbalovacího menu) k vybranému 
regulátoru vytápění místnosti – význam popsán v kapitole 3.3.3. Kromě toho je 
zde obsažena i indikace sepnutých vstupů pro jejich lepší identifikaci a tlačítko pro 
uložení konfiguračního souboru vytápění. Vizualizace je přístupná přes tlačítko 
„Prirazeni ovladacich vstupu“ z okna 32). Tlačítko „Zpet“ má význam návratu do 
okna 32). 
 

34) Nastavení časových plánu regulátoru vytápění 
Parametrizace časových rozvrhů pro řízení teploty se nachází pod tlačítkem 
„Casove plany“ v okně 32). Jedná se o sérii 3 designem a účelem totožných oken 
(Obr.3.4.1.37), kdy každé z nich konfiguruje 3 časové plány pro 1 vybraný 
regulátor (časové plány viz kapitola 3.3.3). Tlačítko „Ulozit zmeny do TXT“ tradičně 
obsluhuje vygenerování konfiguračního souboru  konfigurace_Vytapeni.TXT.   

 

 
                Obr. 3.4.1.36: Vizualizační okno přiřazení ovládacích vstupů regulátoru vytápění 

 

 
                   Obr. 3.4.1.37: Vizualizační okno časových programů pro regulátory vytápění 
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4. Testovací modely 
Pro otestování a prezentaci všech funkcionalit zde navrhovaného systému byly využity 
dva modely simulující rodinný dům – malý model a zmenšenina rodinného domu. 
 
a) Malý model obsahuje PLC složené ze základního modulu s procesorem 750-841, 2 

karet digitálních vstupů 750-530, 2 karet digitálních výstupů 750-430 a karty DALI 
master 750-641. Dále jsou na DIN liště spolu s PLC umístěny napájecí zdroj pro PLC s 
I/O (230V AC / 24V DC) a převodník (24V DC / 15V DC) pro DALI sběrnici. Na 4 
digitální výstupy jsou připojeny 4 žárovky z přípravku, který dále obsahuje 4 spínače a 
4 tlačítka, jež jsou zavedena přes 8 digitálních vstupů do systému. K DALI kartě je 
připojen panel s DALI svítidly – pásem RGB diod (3 samostatná zařízení) a zářivkou. 

 

 
Obr. 4.1: Malý model pro testování 

 

b) Model představující zmenšeninu rodinného domu obsahuje vše potřebné 
k prezentaci a otestování všech funkcionalit, kterou zde navrhovaný systém domovní 
automatizace nabízí. Místnosti modelu totiž obsahují kromě impulsních spínačů, 
svítidel a jednoho ventilátoru i senzory teploty a topné odpory, kterými jsou zde 
simulovány termohlavice topení. Mimo spínače v každé místnosti obsahuje model i 
jeden okenní kontakt, což se velmi hodí pro řízení vytápění. Ke kartě DALI master 
v PLC je připojen totožný ukázkový panel s DALI svítidly jako u malého modelu. Soupis 
senzorů a akčních členů modelu je v tabulce Tab.4.2. PLC tohoto modelu obsahuje 2 
karty digitálních vstupů 750-430 (na ně napojeny spínače místností a okenní kontakt), 
3 karty digitálních výstupů 750-530 (na ně napojeny svítidla a ventilátor řízené On/Off 
a topné odpory s LED diodami simulující topení řízené PWM signálem), 1 kartu 750-
460 analogových vstupů (4 senzory teploty Pt1000) a kartu 750-641 DALI master. 
Rozpis modulů a karet I/O obsažených v PLC je uveden v tabulce Tab.4.1. Řazení HW 
karet modelu je zobrazeno v kapitole 3.2.2 na obrázku Obr.3.2.2.1. Na obrázku 
Obr.4.3 je půdorys prvního patra modelu rodinného domu i s názvy jednotlivých 
místností, které jsou použity  v ukázkových konfiguračních souborech pro symbolické 
pojmenování I/O.  
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                                                    Obr. 4.2: DALI panel 

 
 
 

Tab. 4.1: Moduly a karty pro model rodinného domu 

Objednací číslo: Popis: Kusů: 

750-841 
Ethernet TCP/IP - procesorový 
modul, 10/100 Mbit/s 

1 

750-430 8 binárních vstupů 24VDC; 3,0ms 2 

750-530 8 binárních výstupů 24V DC, 0,5A 3 

750-460/000-
003 

4 analogové vstupy, odpor. 
senzory teploty, Pt1000 

1 

750-641 DALI/DSI Master 1 

750-600 
zakončovací modul vnitřní 
sběrnice 

1 

 
 

 



 
83 Testovací modely 

Tab. 4.2: Senzory a akční členy modelu rodinného domu 

Popis I/O: Počet: 

tlačítka v místnostech dohromady 8 

svítidla 9 

DALI svítidla 4 

okenní kontakty 1 

ventilátory 1 

topné odpory 5 

senzory teploty 4 
 

 
Obr. 4.3: Půdorys modelu 

 

 
Obr. 4.4: Celkový pohled na model zmenšeniny rodinného domu (bez DALI panelu) 
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5. Závěrečné shrnutí výsledků 
V této práci byl navrhnut i realizován systém domovní automatizace, který netradičně a 
inovativně využívá PLC jako centrální řídicí jednotky s programem nezávislým na 
konkrétní budově. Tato práce se snaží poukázat na nové přístupy v realizaci domovní 
automatizace využívající a kombinující výhody obou základních principů popsaných 
v úvodu této práce (otevřenost, univerzalita, jednoduchá konfigurace zaměřená na 
koncového zákazníka apod.).   
Navržený systém disponuje všemi vlastnostmi, které byly na začátku práce definovány 
jako cílové: 
- Výsledný systém je otevřený – komponenty jsou až na centrální jednotku nezávislé na 

výrobci. 
- Výsledný systém obsahuje všechny požadované funkcionality – řízení osvětlení 

(včetně stmívání), ventilátorů, vytápění místností a časové rozvrhy pro libovolný typ 
řízení.  

- Výsledný systém je možno snadno konfigurovat dvěma způsoby – pomocí externě 
generovaných konfiguračních souborů či pomocí vizualizací. Konfigurace je plně 
zdokumentována a je (především díky vizualizacím) jednoduše ovladatelná.  

- Vizualizace poskytují nejen komfortní konfiguraci řízení, ale i správu a zobrazení stavu 
rodinného domu. 

- Automatizace je zaměřena na obyčejné uživatele, kteří by ji měli dokázat ovládat i 
konfigurovat bez nutnosti rozsáhlých znalostí výpočetní a řídicí techniky. 

- Celý systém je svou koncepcí univerzální. To znamená, že stačí předinstalovat do 
paměti PLC jediný identický program pro všechny domky bez nutnosti 
přeprogramování. Toto PLC pak lze nasadit do libovolného domu, kdy k běhu stačí 
pouze systém parametrizovat externě vytvořenými soubory nebo vizualizacemi a již 
se nic nemusí programovat.   

 
Jediný problém, který se v práci objevil, je chyba ve vývojovém prostředí CoDeSys při 
tvorbě webových vizualizací. Bohužel řešení tohoto problému nemůže autor práce 
ovlivnit, neboť je záležitostí pouze výrobce prostředí CoDeSys firmy S3. Tato chyba 
prozatím eliminuje využití jedné z hlavních výhod systému, kterou je využití univerzálního 
přístupu ke konfiguračním vizualizacím, uloženým přímo v PLC, z libovolného přístroje 
s přístupem na Internet. Vizualizace zůstávají přesto dále plně použitelné, jen je třeba 
využít komerčního software.  
 
Výsledky vypracované marketingové studie možností uvedení zde navrhovaného 
systému na trh jako komerčního produktu a porovnání s konkurenčními systémy 
domovní automatizace ukázaly, že by mohl být tento produkt dobře konkurenceschopný 
(po opravení výše uvedené chyby) a měl by reálnou šanci na uchycení se na trhu 
s rodinnými domy nižší a střední třídy.  
 
Úplným závěrem je třeba podotknout, že pro zde navrhovaný a realizovaný systém 
domovní automatizace je již teď plánováno několik nových funkcionalit a vylepšení, které 
by měly zvýšit komfort i uživatelskou přívětivost systému: 
a) Vytvoření aplikace typu „wizard“ pro PC s operačním systémem MS Windows, která 

uživatele provede krok za krokem kompletní parametrizací systému, poté do PLC 
nahraje sama konfiguraci a oživí systém. Aplikace je plánovaná v jazyce .Net C#  
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b) Sepsání velmi podrobného, přehledného a srozumitelného manuálu uživatele ke 
kompletnímu oživení systému krok za krokem (včetně popisu všech komponent 
vizualizací a konfiguračních tabulek). 

c) Napojení nástěnného termostatu s displejem (MIDAM firmy Mikroklima [44]) a 
zadáváním žádané teploty v místnosti pro komfortní řízení vytápění. 

d) Výpočty soumraků a úsvitů dle zeměpisné polohy pro automatické spínání nočního 
osvětlení 

 
Výsledný systém byl intenzivně testován na modelech rodinných domů a prokázal plnou 
funkčnost všech svých komponent, takže ho již v tuto chvíli lze nasadit jak do ostrého 
provozu tak jako komerční produkt. 
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7. Přiložené soubory 
Na přiloženém CD jsou uloženy tyto soubory: 

1. Čistý zdrojový kód řídicího programu pro PLC včetně všech vizualizací: 
„Domovni_automatizace.pro“ 

2. Zabalený zdrojový kód včetně použitých knihoven a vizualizací: 
„Domovni_automatizace_vcetne_knihoven.zip“ 

3. Ukázkové konfigurační soubory v XLS i TXT formátu (patřící k modelu zmenšeniny 
rodinného domu). 
TXT:  

„konfigurace_Casove_Programy.TXT“  
„konfigurace_IO.TXT“ 
„konfigurace_Svetel.TXT“  
„konfigurace_Systemu.TXT“  
„konfigurace_Ventilatoru.TXT“  
„konfigurace_Vytapeni.TXT“ 

XLS: 
„konfigurace_Casove_Programy.XLS“  
„konfigurace_IO.XLS“ 
„konfigurace_Svetel.XLS“  
„konfigurace_Systemu.XLS“  
„konfigurace_Ventilatoru.XLS“  
„konfigurace_Vytapeni.XLS“ 

4. Nutné knihovny pro otevření a spuštění čistého zdrojového kódu programu pro 
PLC v prostředí CoDeSys: 

„mod_com.lib“ 
„Ethernet.lib“ 
„ModbusEthernet_04.lib“ 
„Scheduler_02.lib“ 
„SysLibFile.lib“ 
„SysLibRtc.lib“ 
„SysLibCallBack.lib“ 
„Building_common.lib“ 
„Standard.lib“ 
„Util.lib“ 
„DALI_02l.lib“ 
„WAGO_Grafik_01.lib“ 
„Building_HVAC_01.lib“ 

  
 

 
 
 
 


