
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH 
TECHNOLOGIÍ 
ÚSTAV ELEKTROENERGETIKY 
 
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION 
DEPARTMENT OF ELECTRICAL POWER ENGINEERING 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

NÁVRH INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE 
FOXTROT PRO VÍCEÚČELOVOU BUDOVU 
 
DESIGN OF INTELIGENT WIRING FOXTROT FOR MULTIPURPOSE BUILDING 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR´S THESIS 

AUTOR PRÁCE   MAREK RAČUCH 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE  Ing. BRANISLAV BÁTORA, Ph.D. 
SUPERVISOR 

BRNO 2015    
 

 



  



Bibliografická citace práce: 

RAČUCH, M. NÁVRH INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE FOXTROT PRO VÍCEÚČELOVOU 

BUDOVU. BRNO: VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ, FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A 

KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ, 2015. 45 S. VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE ING. BRANISLAV 

BÁTORA, PH.D.. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jako autor uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této 

bakalářské práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl 

nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom následků 

porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných 

trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. Díl 4 Trestního 

zákoníku č. 40/2009 Sb.    

         ……………………………  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tomto místě chci poděkovat zejména vedoucímu bakalářské práce panu Ing. Branislavu 

Bátorovi, Ph.D. za odborné rady, včasné a vstřícné jednání a konzultace. Dále chci poděkovat 

celé mé rodině a přítelkyni, za jejich plnou podporu při studiu i v životě. 



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

 

 

 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Ústav elektroenergetiky 

 

 

 

 

 

 

 

Bakalářská práce 

NÁVRH INTELIGENTNÍ 

ELEKTROINSTALACE FOXTROT 

PRO VÍCEÚČELOVOU BUDOVU 

Marek Račuch 

 

 

 

 

Vedoucí: Ing. Branislav Bátora, Ph.D. 

Ústav elektroenergetiky, FEKT VUT v Brně, 2015 

 

Brno 

  



  BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

 

 

   

   Faculty of Electrical Engineering and Communication 

   Department of Electrical Power Engineering 

 

 

 

 

 

 

Bachelor’s Thesis  

Design of intelligent wiring Foxtrot 

for multipurpose building   

 

by 

Marek Račuch 

 

 

 

Supervisor: Ing. Branislav Bátora, Ph.D. 

Brno University of Technology, 2015 

 

Brno 



 Abstrakt 

 

7 

ABSTRAKT 

Bakalářská práce pojednává o problematice systémových elektroinstalací. Jsou zde rozebrány 

možnosti aplikací/realizací těchto systémových elektroinstalací, typy sběrnicových systémů a její 

topologie. Práce je členěna na tři hlavní kapitoly. Kapitola 2 rozvádí možnosti, strukturu a 

topologii systémové elektroinstalace a kapitola 3 pojednává o konkrétní systémové 

elektroinstalaci Foxtrot, kde jsou popsány jednotlivé části a přehled základních modulů pro 

využití pro obytné objekty. Dále je v práci popsána postupně celková struktura systémové 

elektroinstalace a dále stručný popis základních systémových prvků Tecomat Foxtrot od 

společnosti Teco a.s. vhodných pro domovní instalaci. Kapitola 4 se zaměřuje na popis 

projektovaného objektu a na návrh kompletního projektu systémové elektroinstalace s použitím 

prvků systému Foxtrot pro víceúčelovou stavbu. 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  Foxtrot, inteligentní elektroinstalace, systémová elektroinstalace, 

instalace, Tecomat, aktor, senzor, modul, řídící jednotka, 

centralizovaný systém, projekt 
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ABSTRACT 

The present bachelor thesis is concerned with system wiring. Possible applications, various 

types of bus systems and wiring topology are discussed in the paper. The thesis is structured into 

three main sections. Section 2 elaborates on the capabilities, structure and topology of system 

electro installation and the third section discusses a system electro installation Foxtrot in 

particular, describing individual components with an overview of basic modules for utilization in 

residential buildings. The overall structure of system wiring is described along with a brief 

description of basic system components of Tecomat Foxtrot from Teco a.s. company suitable for 

home installation. Section 4 focuses on description of the designed object and for the proposal of 

the whole project of system wiring using the elements of the Foxtrot system for multipurpose 

building. 

 

 

 

KEY WORDS:  Foxtrot, intelligent wiring, systém wiring, installation, Tecomat, 

actuator, sensor, module, control unit, centralized systém, project 
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1 ÚVOD 
Komplexní technologický rozvoj je doménou naší doby, ve které se však požadavky na 

náročnost různých aplikací neustále zvyšují. Tento fakt se proto zcela logicky přenáší i do 

obytných objektů, ve kterých většina z nás působí většinu času našeho života, i z tohoto důvodu 

je proto na těchto místech lidmi vyžadován co největší komfort. Komfortu lze nepochybně 

dosáhnout různými způsoby, neboť každému mohou vyhovovat odlišné životní podmínky. 

Jednou z možností, jak dosáhnout určitého komfortu ve svém obydlí, je používání inteligentních 

prvků elektroinstalace, které nejenom nahradí možnosti klasické instalace, ale umožňují nastavit 

a ovládat systém s téměř neomezenými možnostmi. Další nespornou výhodou systému 

inteligentní elektroinstalace je jeho ne příliš složitá rozšiřitelnost (modulárnost) i po zrealizování 

stavby bez nutností jakýchkoliv (větších) stavebních úprav, což je nepochybně výhodné pro 

možnost pozdějších změn v ovládání celé stavby. 

Z výše uvedených důvodů se inteligentní elektroinstalace stává stále populárnější a mnoho 

investorů si zvolí tuto cestu i přes vyšší počáteční investiční náklady.  

1.1 Cíle práce 

Cílem této bakalářské práce je uvedení a návrh inteligentní elektroinstalace systému Foxtrot 

pro obytný prostor v kombinaci s nebytovými prostory prostorné vily, kde se kromě klasického 

bydlení budou nacházet lékařské ordinace. Ve druhé kapitole budou popsány možnosti ovládání 

systémové elektroinstalace a její topologie. Ve třetí kapitole bude uveden přehled základních 

řídících jednotek, senzorů a aktorů pro možnost inteligentního ovládání, jejich topologie  

a vzájemné komunikace. Ve čtvrté kapitole bude popis projektovaného objektu, popis 

programového vybavení a postup pro vypracování tohoto projektu. Následně bude vypracován 

samotný projekt s použitím inteligentních prvků systému Foxtrot, který bude obsahovat 

projektovou dokumentaci silnoproudých a slaboproudých rozvodů, schéma rozvaděče, rozpočet  

a technickou zprávu.   
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2 SYSTÉMOVÁ ELEKTROINSTALACE 
Inteligentní neboli systémová elektroinstalace je technicky takto označována z důvodu její 

plné automatizace, kterou systému předáme prostřednictvím inteligence člověka. Systémová 

elektroinstalace dokáže pomocí řídící, resp. řídících jednotek ovládat objekt i bez vlastní 

iniciativy člověka, ať už v jeho přítomnosti nebo bez ní. Jedná se o automatické ovládání na 

základě naprogramovaných funkcí pomocí senzorů a aktorů, jenž jsou její nedílnou součástí. 

Ovládání může probíhat také manuálně nebo na dálku pomocí GSM a Ethernetu z jakéhokoliv 

místa, které je těmito komunikacemi pokryto [1]. Manuální ovládání má vždy přednost před 

ovládáním automatickým, pokud ovšem automatické ovládání nemá v systému nastaven atribut 

s vyšší prioritou. 

Je-li projekt zpracován na kvalitativně vysoké úrovni, lze použitím inteligentní 

elektroinstalace ušetřit až 30 % provozních nákladů na energie. Dosáhnout takových výsledků je 

ovšem možné pouze tehdy, pokud jsou v objektu použity regulační systémy [2]. 

2.1 Možnosti ovládání systémovou elektroinstalací 

Základní funkce jsou podobné jako u klasické instalace s tím, že systémová elektroinstalace 

disponuje přehlednější a jednodušší strukturou instalace, automatickým ovládáním, dálkovým 

řízením a mnohými dalšími výhodami. I přes takřka nekonečné množství kombinací je nutné dbát 

na to, aby se instalace nestala spíše nepřítelem a neznepříjemňovala tak život obyvatelům domu, 

ale ani zvaným hostům, proto je řešena tak, aby byla co nejvíce intuitivní. 

Obr. 2-1 zobrazuje zapojení jednotlivých prvků do centrální sběrnice, po níž zařízení 

společně komunikují. Z nákresu je zřejmá možnost ovládání jakékoliv zařízení z jakéhokoliv 

místa v domě i mimo něj. Centrální sběrnice je pak napojena do centrální řídící jednotky, která 

zajišťuje obousměrnou komunikaci mezi jednotlivými prvky systému. 

Každý aktor připojený na centrální sběrnici CIB je možné ovládat pomocí síťových 

technologií (GSM a Ethernet) z jakéhokoliv místa, v jakýkoliv čas [3].  
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Obr. 2-1 Princip inteligentní elektroinstalace sběrnicového typu [4]. 

2.1.1 Zásuvkové obvody 

Na základě reléových výstupů můžeme ovládat zásuvkové obvody. Například lze centrálním 

tlačítkem vypnout všechny zásuvkové obvody v místě pobytu, nebo spotřebiče, u kterých je nutné 

odpojení od zdroje fyzicky, aby nedošlo k poškození majetku, zdraví apod. 

2.1.2 Osvětlení a rolety 

Možnosti ovládání osvětlení a rolet je nedílnou součástí každodenního života. Zde je 

možnost jednoduše nastavit světelné scény pro různé příležitosti, nastavení intenzity osvětlení, 

vypnutí osvětlení z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti. Ovládání rolet může být ovládáno tlačítky 

nebo automaticky dle denní doby, intenzity osvětlení uvnitř místnosti na základě směru působení 

slunečních paprsků, vysunutí žaluzií pro možnost vytápění v obdobích, kdy je okolní teplota nižší 

než teplota vnitřní; v teplejších obdobích je tomu naopak.  

Na základě podnětu meteostanice se automaticky vysunou rolety (pouze předokenní) 

v případě bouřky doprovázené silným větrem. Umístění meteostanice se volí ideálně na střeše, 

nebo na místě, které vyhovuje všem podmínkám pro nezkreslené měření všech fyzikálních 

veličin, tedy v místě, které není z žádné strany kryto ani stíněno. 

2.1.3 Spotřebiče 

Na základě podporujících protokolů daného systému je možné ovládat i spotřebiče ze 

vzdáleného místa. Tzn. vypnout nebo zapnout (např. pračku, myčku, kávovar) na základě 

zvoleného programu, který spustíme pomocí síťových technologií. 
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2.1.4 Simulace přítomnosti 

Při předpokládané dlouhodobé nepřítomnosti lze simulovat přítomnost člověka v domě 

s náhodně naprogramovaným spínáním jednotlivých prvků systému (osvětlení, žaluzie, hudba), 

v návaznosti na čidlo osvětlení, polohu venkovních žaluzií nebo časové rozmezí. 

2.1.5 Vytápění, klimatizace, větrání 

Možnosti provázanosti mezi těmito prvky je důležitá kvůli nemalým úsporám elektrické 

energie. Například nezapínat topení a klimatizaci ve stejný okamžik. Spínání těchto zařízení jsou 

závislá na vnitřní a zároveň venkovní teplotě. Dále pak je důležité vypnout tyto v době, kdy 

probíhá větrání. Větrání je důležité z hlediska regulace CO2, vlhkosti, formaldehydu a jiných 

chemických látek uvolňujících se z nábytku atp.  

Nastavení podmínek pro požadovanou teplotu zajištuje termostat. Zde se definují žádané 

hodnoty teplot v různých ročních obdobích.  Na termostatu nebo pomocí RF ovladače lze 

žádanou hodnotu v každý okamžik, a to i dálkově, měnit. 

2.1.6 Zabezpečovací systémy 

Zabezpečovací systém oplývá řadou bezpečnostních prvků, které dokáží zabezpečit chráněný 

prostor proti vniku nezvaných hostů. Ale také nás dokáže včasně varovat před nebezpečnými 

plyny, požárem, nezvanými hosty apod. Dále zde existuje možnost hlídání a tím i zabezpečení 

dětí ze vzdálených míst. 

2.2 Aktory a senzory 

Aktory neboli akční členy jsou zařízení určené k vykonání předem naprogramované funkce 

na základě vstupní informace od senzoru stejné adresace.  

Senzory snímají vstupní hodnoty a tyto informace předávají na sběrnici [5]. 

2.3 Typy sběrnicových systémů 

Sběrnicový systém se dělí na tři základní skupiny: centralizovaný, decentralizovaný a 

hybridní. Dále na dvě podskupiny: komplexní a modulární. Následně jsou tyto kombinovány jako 

komplexní centralizovaný, modulární centralizovaný, modulární decentralizovaný apod. 

 Modulární – umístění aktorů do jednoho místa, zpravidla rozváděče 

 Komplexní – umístění aktorů u každého okruhu zvlášť (mimo rozváděč) 

Modulární rozmístění přináší ekonomickou efektivnost a také přehlednost celého systému. Je 

to dáno tím, že aktory nemusí mít nutně omezený počet vstupů na minimální hodnotu danou 

výrobcem pro každý okruh (větev), čímž je maximalizována využitelnost vstupů. Dále se také 

minimalizuje množství instalačních krabic pro jednotlivé aktory [6]. 

2.3.1 Centralizovaný 

Obsahuje pouze jednu centrální jednotku, na níž jsou připojeny všechny vstupní obvody 

(senzory – čidla, snímače) a výstupní obvody (svítidla, zásuvky, spotřebiče). Účastníci (aktory, 

senzory) musí komunikovat pouze prostřednictvím této centrály. Na Obr. 2-2 [8] je znázorněno, 

že všichni účastníci jsou, pomocí hvězdicové struktury, propojeni s centrální jednotkou, pomocí 

níž jsou řízeni. Propojení prvků s centrální jednotkou může být i lineárně nebo stromově [7]. 



 Systémová elektroinstalace 

 

18 

Pokud dojde k poruše centrální jednotky, celý systém se stává nefunkční, dokud nedojde k 

výměně a opětovnému naprogramování veškerých funkcí. 

Tato varianta je výhodnější pro obytné domy, neboť náklady na tento systém jsou nižší. 

 

Obr. 2-2 Princip zapojení centralizovaného řídicího systému [8]. 

2.3.2 Decentralizovaný 

U tohoto typu sběrnicového systému neexistuje centrální jednotka, neboť každý z účastníků 

(senzory a aktory) disponuje vlastním mikroprocesorem s pamětí. Jednotlivé prvky jsou opět 

napojeny na komunikační sběrnici, po níž probíhá komunikace [7,9]. 

Porucha jakéhokoliv prvku tedy nemá vliv na funkčnost celého bloku. Tímto je zajištěna 

větší spolehlivost celého systému. 

Na Obr. 2-3 [8] je znázorněno, že jsou všichni účastníci napojeni na centrální sběrnici a 

nepotřebují pro komunikaci centrální jednotku. 

 

Obr. 2-3 Princip zapojení decentralizovaného řídicího systému [8]. 
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2.3.3 Hybridní neboli polo-centralizovaný 

Základem tohoto systému je hvězdicové propojení výstupních prvků, přičemž vstupní prvky 

jsou připojeny na sběrnici se svým vlastním mikroprocesorem s pamětí. Může obsahovat více 

centrálních jednotek, které jsou vhodně propojeny mezi sebou, přičemž jedna z nich může nebo 

nemusí plnit funkci master [8, 10]. 

2.4 Topologie sběrnicových systémů 

Sběrnicový systém – zajišťuje přenos dat mezi senzory a aktory spolu se stejnosměrným 

napájecím napětím. Výhodou tohoto zapojení je jednoduché zapojení a snadné rozšíření již 

stávající sítě. 

Topologie sběrnicového systému se dělí na 4 základní struktury: lineární, stromová, 

hvězdicová a kruhová. Níže bude podrobněji uveden přehled těchto struktur a vliv na samotný 

systém [10,11]. 

Lineární struktura (sběrnicová) zajištuje lineární propojení všech prvků.  Výhodou je 

přehlednost a jednoduché připojování prvků. Výpadek jednoho prvku neovlivní chod systému 

[22]. Tato struktura je schématicky znázorněná na Obr. 2.4 a). 

Další možností je stromová struktura. Středem systému vede centrální sběrnice, která se 

následně větví na další části. Při výpadku větve nebo prvku není způsoben výpadek celé 

struktury, ale pouze postižené části [22]. Tato struktura je schématicky znázorněná na Obr. 2.4 b). 

Hvězdicová struktura znamená, že koncentrátor (neboli centrální jednotka) je středem 

struktury zajišťující komunikaci s okolními prvky. U této struktury je potřeba počítat se zvýšenou 

spotřebou kabeláže. Jednoduché rozšíření topologie [22]. Tato struktura je schématicky 

znázorněná na Obr. 2.4 c). 

Poslední možností je kruhová struktura. Jednotlivé prvky jsou uspořádány do kruhu bez 

centrální jednotky. Prvky komunikují mezi sebou výměnou informací. Výpadek jednoho prvku 

neovlivní chod systému. Tato instalace se používá pouze pro počítačové sítě [22]. Tato struktura 

je schématicky znázorněná na Obr. 2.4 d). 
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Obr. 2-4 Příklad strukturovaného zapojení a) lineárního b) stromového c) hvězdicového 

d) kruhového. 
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3 SYSTÉM FOXTROT 
Systém foxtrot je vyvíjen, vyráběn a distribuován společností Teco a.s., která je předním 

českým výrobcem průmyslových řídících systémů kategorie PLC [12].   

Tento systém se nespecializuje pouze na domovní instalaci, ale také na aplikaci v průmyslu, 

dopravě, měření a řízení spotřeby energií apod. Tento fakt vede k neomezeným možnostem 

ovládání a řízení téměř jakékoliv aplikace ve výše uvedených oblastech [13]. 

Systém Foxtrot je tvořen z několika částí. První část je tvořená centrální jednotkou s hlavním 

procesorem systému, sériovými kanály pro sběrnici CIB, rozhraním Ethernet a systémovou 

sběrnicí TCL2 pro komunikaci s periferními moduly. Druhou část tvoří periferní moduly rodiny 

CFox a RFox [14]. Jedná se o modulární centralizovaný řídicí systém. V této kapitole se potom 

budu jednotlivými prvky zabývat podrobněji. 

3.1 Sběrnice CIB (Common Instalation Bus) 

Je dvouvodičová sběrnice, vyvinutá firmou Teco a.s., která umožňuje propojení 

sběrnicových periferních modulů Cfox k systému Foxtrot. Topologie připojení je flexibilní, čili 

může se použít jakákoliv struktura, kromě kruhové, která nesmí být použita. 

3.1.1 Vlastnosti sběrnice CIB 

Sběrnice je napájena stejnosměrným napětím. Jmenovité napětí sběrnice se zálohovaným 

napájením pro případ výpadku elektrické energie musí mít větší jmenovité napětí z důvodu 

pokrytí ztrát způsobených vybitím akumulační baterie. Přehled parametrů sběrnice je v Tab. 3-1. 

Hodnota vzdálenosti mastera od nejvzdálenější jednotky je přednostně dána počtem prvků a 

jejich maximálním příkonem. Je proto nutné dle vztahu 3.1 vypočítat úbytek napětí a ověřit, zdali 

pro danou délku vyhovuje maximální dovolená odchylka napětí. Dle vztahu 3.2 si vypočítáme 

procentuální hodnotu úbytku napětí a porovnáme s tabulkovou hodnotou, která je udaná v Tab. 3-

1. Hodnota součtu maximálních příkonů lze dle reálného souběhu vynásobit činitelem 

soudobosti, a tak snížit maximální příkon, čímž dosáhneme možnosti připojení více prvků, nebo 

zvětšení celkové délky jedné větve [17]. 

Pro výpočet úbytku napětí je dán vztah: [15] 

  

∆𝑈 = 𝑅𝐾 ∙ 𝑙 ∙
∑ 𝑃𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑈
 

(3.1) 

Vyčíslení v procentech je pak dáno: 

  

𝑢% =
∆𝑈

𝑈
∙ 100 

(3.2) 

Sběrnice CIB kromě napájení umožňuje přenášet data rychlostí 19,2 kb/s s odezvou max. 

150 ms [16, 17]. 

Výrobce doporučuje použít kroucenou stíněnou dvojlinku z důvodu zamezení narušení 

přenosu silovými kabely. Je doporučeno vyhýbat se souběhu sběrnice CIB se silovými kabely. 

Umístění sběrnice CIB se volí minimálně 30 cm od silových rozvodů. 
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Tab. 3-1 Přehled Parametry sběrnice [17]. 

Parametr Hodnota 

Maximální 

dovolená 

odchylka 

Jmenovité napájecí napětí sběrnice (se zálohováním) 27,2 V DC +10 %, -25 % 

Jmenovité napájecí napětí sběrnice (bez zálohování) 24 V DC +25 %, -15 % 

Max. vzdálenost mastera od nejvzdálenější jednotky 500 m - 

Maximální počet periferních modulů 32 ks - 

3.2 Sběrnice TCL2 

Je označována za systémovou sběrnici. Sběrnice slouží pro napájení rozšiřujících modulů 

centrální jednotky. Propojování modulů je provedeno dle lineární struktury. Sběrnici TCL2 

tvořenou metalickými kabely je nutno na obou dvou koncích zakončit. Zakončení v základním 

modulu je již integrované. Druhý konec je nutný zakončit externím odporem 120 Ω. K tomu 

slouží zakončovací člen KB-0290, který je vždy součástí základního modulu. 

Pro sběrnici TCL2 používáme minimálně dva páry kvalitně stíněných kabelů, přičemž stínění 

musí být vždy připojeno na zemní svorku pouze na jednom konci. 

3.3 Podporované komunikační protokoly systémem Foxtrot 

Aby bylo skutečně zaručené centrální řízení, musí být zaručena komunikace se všemi 

zařízeními (spotřebiči) a možnost integrovat jejich funkce do centrální jednotky. 

Přehled podporovaných aplikací systémem Foxtrot je uveden v Tab. 3-2. Dále je zde 

uvedena funkce daného protokolu, a který modul nebo submodul zajištuje možnost komunikace 

s centrální jednotkou Foxtrot. 

Tab. 3-2 Přehled základních protokolů kompatibilních se systémem Foxtrot [17, 18, 19]. 

Protokol Funkce 
Potřebný modul nebo 

submodul 

Ethernet Propojení síťových prvků 
Integrovaný v centrální 

jednotce 

Profibus 
Vzájemná komunikace mezi 

zařízeními 
MR-0114 

Modbus 
Vzájemná komunikace mezi 

zařízeními 

Integrovaný v centrální 

jednotce 

CAN 
Sériový komunikační protokol pro 

komunikaci mezi systémy 

SC-1102, 

MR-0161 

M-bus Pro měřiče tepla, apod. 
SX-1181, 

MR-0158 

MP-bus 
Ovládání servopohonů a ventilů pro 

vytápění  
UC-1203 

Opentherm 
Protokol určený pro komunikaci s 

kotlem 
UC-1204 

BacNet 
Standartní komunikační protokol pro 

sítě automatizace a řízení budov 

Integrovaný v centrální 

jednotce 

KNX Komunikace se systémem KNX KNX IP BAOS 772 
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DALI Řízení světelné techniky – stmívání 
C-DL-0064M (DIN),  

C-DL-0012S 

DSI 
Řízení světelné techniky – stmívání 

(předchůdce DALI)  

C-DL-0064M (DIN),  

C-DL-0012S 

DMX 512 
Řízení světelné techniky - stmívání a 

další speciální efekty 

MR-0105,  

MR-106,  

MR-0115 

3.4 Centrální řídící jednotka 

Pro řízení jednoduchých aplikací systémové elektroinstalace se nabízí využití dvou 

základních jednotek systému Foxtrot CP-1000 a CP-1020, které tvoří jakýsi „mozek“ celého 

systému.  Tyto jsou na bázi PLC, který prostřednictvím číslicových nebo analogových vstupů a 

výstupů získává a předává informace z a do řízeného zařízení [20]. 

Řídící algoritmus PLC zapisuje posloupnost instrukcí do paměti uživatelského programu. 

Z této paměti jsou postupně přečteny jednotlivé instrukce centrální jednotkou, dokud nedojde 

k provedení všech instrukcí požadovaného algoritmu. Následně centrální jednotka provede 

aktualizaci výstupních proměnných do výstupních periferních modulů a uloží aktualizované stavy 

ze vstupních periferních modulů. Tento děj je schématicky znázorněn na Obr. 3-1 [20]. Stálé 

opakování se nazývá cyklus programu. Odstranění hazardních stavů umožnuje jednorázová 

aktualizace vstupních proměnných probíhající v době celého cyklu.  

 

Obr. 3-1 Cyklus programovatelného automatu [20]. 

3.5 Základní moduly centrálních jednotek 

Tecomat Foxtrot má v nabídce několik variant centrálních jednotek pro řízení instalace 

inteligentního domu. Jednotlivé typy, uvedené v Tab. 3-3, se liší v zásadě počtem a typem vstupů 

a výstupů, osazením interními komunikačními rozhraními a indikací [17]. 
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Tab. 3-3 Přehled základních modulů Foxtrot včetně zjednodušeného přehledu vstupů a výstupů 

[17]. 

 CP-100y CP-101y CP-102y  AI DI DI 230 V HDO AO RO 
DO 

(SSR) 
CIB 

CP-10x0 CP-1000 - CP-1020  4 1 1 - 2 - 2 

CP-10x4 CP-1004 CP-1014 -  4 4 - - - 6 - 1 

CP-10x5 CP-1005 CP-1015 -  6 - - 2 6 - 1 

CP-10x6 CP-1006 CP-1016 -  13 + 1HSC - 1 2 10 2 1 

CP-10x8 CP-1008 CP-1018 -  10 + 2 - 1 4 6 (7) 2 + 2 1 

             

LED ind. ANO - ANO  Kde:   x – definuje indikační část (horní panel) 

    y – definuje periferní část (spodní část s konektory) 
40x20 LCD - ANO -  

RF master - - ANO  

3.5.1 CP-1000 

Je základní centrální jednotka, nejnižší z řady, určená pro prvky rodiny CFox a RFox. Je 

používána pro jednodušší aplikace (např. domovní instalace apod.). Umístění na DIN lištu. 

Přední panel centrální jednotky Obr. 3-2 je osazen ethernetovým rozhraním 10/100 Mb/s pro 

připojení do sítě internetu pro možnost komunikace přes naprogramované webové stránky. Dále 

tato obsahuje několik indikačních LED diod pro vizuální upozornění o různých stavech 

jednotlivých funkcí centrální jednotky. Sedmisegmentový zobrazovač slouží pro indikaci 

pracovních režimů (např. výpadek napájení – O, režim RUN – G, režim HALT – H, režim PROG 

– P).  

Pro zálohování vnitřních dat a času je určena vnitřní Li-Ion baterie s délkou zálohování 

v případě výpadku elektrické energie na cca 500 hod. Jednotka obsahuje slot na externí baterii 

typu CR2032, která prodlouží dobu zálohování na cca 20 000 hod. Touto úpravou systém ztrácí 

označení bezúdržbový, jelikož je nutno baterii pravidelně měnit.  

Z levé strany modulu je připravený slot pro paměťovou kartu typu MMC a SD pro rozšíření 

paměti pro archivaci projektu. 

Základní modul se programuje pomocí programového vybavení Mosaic nebo ho můžeme 

parametrizovat ve vývojovém prostředí FoxTool. 

Centrální jednotka obsahuje, kromě možnosti připojení rozšiřujících modulů vstupů  

a výstupů, také 4 univerzální vstupy, 2 vstupy 230 V AC a 2 reléové výstupy.  

Jednotka dále disponuje: 

 obvodem reálného času (RTC) 

 vstupem pro signál z HDO, což dává systému možnost spínání jednotlivých prvků 

v potřebném čase 

 dvěma výstupy pro sběrnici CIB při max. proudovém odběru 2 x 1 A. 

 sériovým kanálem RS232 pro připojení GSM modemu 

 sériovým kanálem pro připojení volitelného submodulu 

 sběrnici TCL2 pro připojení rozšiřujících modulů 



 Systém Foxtrot 

 

25 

 2 sériovými kanály 

 2 sériovými kanály přidanými pomocí modulů SC-xxxx 

 6 sériovými kanály přidanými pomocí submodulů MR-xxxx 

 pamětí uživatelského programu a tabulek 192 + 64 kB 

 pamětí dat DataBox 512 KB pro zápis provedených úkonů systémem 

 64 KB počtem uživatelských registrů 

 počet časovačů 4096 

 počet čítačů 8192 

 

Obr. 3-2 Centrální jednotka CP-1000 [21]. 

3.5.2 CP-1020 

Tato centrální jednotka je stejná jako CP-1000 s tím rozdílem, že je zde integrována interní 

síť pro připojení prvků Rfox. 

Pro rozsáhlejší projekty, kde se uvažuje velká spotřeba elektrické energie (např. vytápění, 

dobíjení elektromobilu apod.), je výhodnější použití centrálních jednotek CP-1006 a CP-1008, 

které mají větší množství vstupů a výstupů pro připojení čidel teploty a spojité řízení otáček 

oběhových čerpadel [17]. 

3.6 Rozšiřující komunikační moduly na TCL2 

Centrální jednotky CP-1000 a CP-1020 umožňují připojení maximálně 4 modulů externích 

master sběrnic CIB libovolné kombinace. Avšak celkový maximální počet všech typů 

rozšiřujících modulů připojitelných na jednu centrální jednotku je 10 včetně, přičemž výjimku 

tvoří modul RF-1131, který se do tohoto počtu nezapočítává. Tyto moduly zabezpečují 

identifikaci, adresaci a obsluhu periferních modulů. Dále plní úlohu přenosu a zpracování dat pro 

centrální jednotku Foxtrot. Moduly jsou lineárně připojeny k centrální jednotce pomocí 

systémové sběrnice TCL2. 
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Pro rozšíření počtu větví sběrnice CIB slouží externí master CF-1141, který má možnost 

připojit 2 x 32 periferních prvků. Jednotlivé větve jsou odděleny od napájení, není tedy potřeba 

externích oddělovacích modulů. Maximální zatížení každé větve je 1 A. Ukázka modulu na Obr. 

3-3 vlevo [21]. 

Při požadavku připojení prvků rodiny Rfox je k dispozici modul RF-1131, který umožnuje 

připojit také celkem 64 periferních prvků. Bezdrátové vstupně výstupní moduly pracují 

v kmitočtovém rozsahu g1 (868,000 – 868,600 MHz). Tento podobný modul se stejnými 

parametry je obsažený v centrální jednotce CP-1020. Ukázka modulu na Obr. 3-3 uprostřed [21]. 

Celkový maximální počet připojitelných prvků na jednu centrální jednotku je 320.  Všechny 

vstupy a výstupy těchto modulů jsou chráněny vratnou elektronickou pojistkou proti zkratu. 

Oddělovací modul C-BS-0001M odděluje napájecí zdroj sběrnice CIB od periferních modulů 

a mastera. Dojde tak k zabezpečení napájení sběrnice a zároveň oddělení vlastní komunikace od 

napájecího zdroje [příručka]. Modul se umísťuje na DIN lištu jako 1M. Ukázka modulu na Obr. 

3-3 vpravo [21]. Všechny vstupy a výstupy jsou chráněny vratnou elektronickou pojistkou proti 

zkratu [17]. 

 

Obr. 3-3 Modul CF-1141 vlevo, RF-1131 uprostřed a oddělovací modul C-BS-0001M vpravo 

[21]. 

3.7 Modul reléových výstupů 

Modul reléových výstupů je určen pro spínání nezávislých výkonových zátěží (spotřebičů). 

Existují dva typy modulů komunikující a napájené přes sběrnici CIB umístěné na DIN lištu. 

Modul C-OR-0008M uvedený na Obr. 3-4 je aktor s 8 nezávislými relé 16 A obsahující 

spínací/rozpínací kontakty. Spínací kontakt je konstruován na krátkodobý proud až 80 A po dobu 

maximálně 20 ms. Modul je provedením 6M. Modul je určen pro spínání kapacitních zátěží 

(např. spínané zdroje) a induktivních zátěží. Tříbodové přepínací kontakty jsou mechaniky 

ošetřeny proti sepnutí obou výstupů zároveň, je tedy ošetřeno poškození vlivem přepínání vinutí 

např. asynchronního motoru nebo servopohonu. Pro výkonové odlehčení sběrnice CIB je modul 

možné napájet samostatným zdrojem 24/27,2 V DC. Výstupní napětí zdroje pro napájení 

reléového modulu je nutné volit na základě napájecího napětí sběrnice CIB tak, aby bylo stejné 

nebo větší. Maximální příkon modulu je 3,4 W. Doba sepnutí/rozepnutí je 15/5 ms. Po přepnutí 

do ručního režimu lze pomocí mechanických tlačítek na modulu ovládat samostatně jejich 

výstupy. 
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Obr. 3-4 Modul C-OR-0008M [21]. 

Modul C-OR-0011M uvedený na Obr. 3-5 obsahuje 11 reléových výstupů, samostatně 

vyvedených se spínacím kontaktem. Není tedy oproti předchozímu modulu možné ovládat 

pohony. Trvalé zatížení jednotlivých relé je 16 A. Spínací kontakt je konstruován na krátkodobý 

proud až 165 A po dobu maximálně 20 ms. Maximální příkon modulu je 4,4 W. Doba 

sepnutí/rozepnutí je 10/5 ms. Provedení a možnost externího napájení je stejné jako v případě 

modulu uvedeného výše. 

 

Obr. 3-5 Modul C-OR-0011M-800 [21]. 

Mimo moduly připojitelné na sběrnici CIB je možně instalovat bezdrátový modul R-OR-

0008M, který je svými parametry stejný jako modul C-OR-0008M, liší se pouze svou 

komunikací pomocí externí antény. 

3.8 Rozšiřující moduly vstupů a výstupů 

Rozšiřující modul s binárními vstupy a reléovými výstupy IR-1501 se používá pro snímání 

až 4 binárních signálů 24 V DC na vstupu a spínání pomocí 8 reléových výstupů.  

Prvky se připojují lineárně na výstup centrální jednotky pomocí sběrnice TCL2. Modul je 

určen k montáži na DIN lištu jako 3M, zobrazen na Obr. 3-6. Každý rozšiřující modul musí mít 
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nastavenou jinou adresu, a to v rozsahu 0 - 9.  Adresa se nastavuje mechanicky na každém 

modulu otočením otočného prvku. 

Binární vstupy jsou konfigurovatelné kromě běžných funkcí na speciální funkce, umožňující 

připojení jednosměrných a obousměrných čítačů, řízených čítačů a měření délky periody a 

fázového posunu do 5 kHz. Minimální šířka zachyceného pulsu je 50 μs [13]. 

Reléové výstupy jsou konstruovány na trvalý výstupní proud 3 A, krátkodobě 4 A. Spínané 

napětí je v rozsahu 5 – 250 V a spínaný proud 100 mA – 3 A. 

Maximální příkon samostatného modulu jsou 3 W.  

 

 

Obr. 3-6 Modul IR-1501 [21]. 

3.9 Modul univerzálního stmívače 

Pro stmívání světelných zdrojů (žárovky, kompaktní zářivky (CFL), LED žárovky) je určený 

univerzální stmívací modul C-DM-0402M-RLC, který je zobrazen na Obr. 3-7. Tento má 4 

vstupy k univerzálnímu použití (např. pro připojení beznapěťových kontaktů nebo odporových 

snímačů) a 2 nezávislé výstupy s možností proporcionálního řízení světelných zdrojů napájených 

síťovým napětím 230 V AC. Každý kanál je možné ovládat po sběrnici CIB v rozsahu 0 - 100 % 

[13]. Modul je konstrukčně řešen pro umístění na DIN lištu jako 3M. 

V názvu je značení RLC, což znamená, že modul umožnuje stmívání odporové, induktivní a 

kapacitní zátěže do maximálního výkonu 500 W. Pro vyšší výkon je možné zapojit 2 resp. 4 

kanály paralelně a dosáhnout tak výkonu až 1000 resp. 2000 W. Příkon samostatného modulu je 

0,46 W. 
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Obr. 3-7 Modul C-DM-0402M-RLC [21]. 

3.10 Napájecí zdroje 

Celý systém Foxtrot pracuje na stejnosměrném napětí 24 V (bez zálohování) nebo 27,2 V (se 

zálohováním). Napájení je zajištěno modulem napájecího zdroje PS-60/27 umístěného na DIN 

lištu, který je znázorněn na Obr. 3-8 [21]. Jedná se o zdroj 230 V AC / 27,2 V DC o výkonu 60 

W určený pro zálohované napájení systému Foxtrot. Výstupní obvody zdroje jsou konstrukčně 

řešeny pro připojení zálohovacích akumulátorů 2x12 V. Pokud chceme systém napájet napětím 

24 V DC je možnost zvolit jakýkoliv zdroj umístěný na DIN lištu s požadovaným výstupním 

výkonem. Zabezpečovací technika je připojena na 12 V DC, přičemž napájení je zajištěno 

z dobíjecích akumulátorů v případě výpadku elektrické energie. 

Jestliže je příkon jednotlivých prvků větší, než výkon zdroje, je nutné použít další napájecí 

moduly. 

 

 Obr. 3-8 Zdroj PS-60/27 [21]. 

Další napájecí zdroje (bez zálohování) na napěťové hladině 24 V s umístěním na DIN lištu 

existují v různých výkonových provedeních. Přehled těchto zdrojů je uveden v Tab. 3-4. Při 

základním napájení sběrnice CIB je nutno kombinovat s modulem C-BS-0001M, viz kapitola 3.6 

[13]. 
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Tab. 3-4 Přehled napájecích zdrojů na DIN lištu bez zálohování [13]. 

Typ Vstupní napětí Výstupní napětí Výkon 

- V AC V DC W 

DR-15-24 

230 
24 

15 

DR-60-24 60 

DR-100-24 100 

DR-60-12 12 60 

3.11 Přepěťové ochrany 

Pro ochranu sběrnice CIB, proti vzniku přepětí, se používají speciální typy přepěťových 

ochran. Jedná se zde o kombinovanou přepěťovou ochranu napájení a datové komunikace. 

Tecomat Foxtrot vyrábí dva typy přepěťových ochran, které se liší pouze mechanickým 

provedením. Připojení těchto modulů se provádí vždy do série s příslušnou větví sběrnice CIB  

a je nutné počítat s úbytkem napětí, které zde vzniká stejně jako na všech prvcích připojených na 

tuto větev. Mezi chráněným zařízením a přepěťovou ochranou obou typů nesmí být vzdálenost 

větší než 10 m. Maximální trvalý proud procházející ochranou je 0,5 A. 

Na Obr. 3-9 vlevo [21] je ukázán modul DTNVEM-1/CIB  s možností umístění na DIN lištu. 

Tato je určená pro ochranu vůči přepětí z venkovního prostředí pouze pro sběrnici CIB a 

nenahrazuje ochranu pro celý řídicí systém.  

Na Obr. 3-9 [21] vpravo je ukázán modul DRNVE-1/CIB určený pro připojení do instalační 

krabice v místě s největším rizikem vzniku přepětí vlivem souběhu sběrnice CIB s hromosvodem 

nebo částečné instalace mimo objekt.  

 

Obr. 3-9 Přepěťová ochrana DTNVEM-1/CIB vlevo a DRNVE-1/CIB vpravo [21]. 

3.12 GSM modul 

Modul UC-1205 je určený k dávání povelů centrální jednotce pomocí SMS zpráv. GSM 

brána pracuje v sítích 800 / 900 a 1800 / 1900 MHz. Připojuje se na speciální výstup sériové 

linky RS232 do centrální jednotky. Do slotu k tomu určenému se vkládá sim karta, která 

zabezpečuje obousměrnou komunikaci. Využití odesílání zpráv slouží ke kontrole stavových 

situací a informování o alarmových situacích (narušení objektu, požární nebezpečí, výpadek 
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napájení apod.). Modul je realizován jako 1M umístěný na DIN lištu. Modul GSM je zobrazen na 

Obr. 3-10 [21]. 

GSM modul neobsahuje v základu anténu. Kompatibilní je anténa AN-RFox/GSM, kterou 

lze přes kabel vyvést mimo rozváděč nebo anténa AN-06 se šroubovým konektorem určeným 

k přímému našroubování na GSM modul. Frekvenční rozsah antény AN-06 je 868/916 MHz. 

 

Obr. 3-10 GSM modul UC-1205 [21]. 

  



 Návrh projektu systémové elektroinstalace foxtrot 

 

32 

4 NÁVRH PROJEKTU SYSTÉMOVÉ ELEKTROINSTALACE 

FOXTROT 
Tato kapitola je věnována samotnému řešení kompletního projektu včetně uvedení stavby  

a přehledu požadavků investora. Na základě přání investora nebudu v tomto projektu uveřejňovat 

jeho kontaktní údaje. Půdorysné podklady, 3D pohledy jednotlivých místností a celého objektu 

jsou pro vypracování projektové dokumentace elektroinstalace poskytnuty v celém rozsahu Ing. 

arch. et Ing. Evženem Entnerem. 

4.1 Úvodní popis objektu 

Předmětný objekt je v současné době víceúčelový dům označovaný též jako vila, která je 

projektována na základě plánované rekonstrukce. Celkový náhled projektovaného objektu po 

zrealizování rekonstrukce je namodelován na Obr. 4-1. 

 

Obr. 4-1 Náhled namodelovaného objektu. 

Zastavěná plocha objektu je 137,2 m
2
 a obestavěný prostor 1365,7 m

3
. Obvodové zdivo 

disponuje tloušťkou 500 mm. Objekt je vybaven zdravotechnickými rozvody (vodovod, 

kanalizace) a také rozvodem plynu. Objekt má 4 podlaží (první podzemní – 1PP, první nadzemní 

– 1NP, druhé nadzemní – 2NP, podkroví – 3NP). Objekt je koncipován jako víceúčelový, to 

v daném případě znamená, že kromě obytné části jsou zde vymezeny segmenty pro lékařské 

prostory (psychologická poradna, gynekologie, sesterna, čekárna, odběrová místnost spermatu).  

4.2 Požadavky všech účastníků projektu 

Dobře zpracovaný projekt závisí vždy na požadavcích a názorech, které vznášejí jednotliví 

zástupci svých profesí, přičemž základní požadavky a konečné rozhodnutí vždy vznáší investor 

stavby. Součástí tohoto projektu není kompletní návrh rekuperace, klimatizace, vytápění, ohřev 

vody a vysávacího systému, ale je na základě těchto vstupních projektů řešen. Přehled místností 

je uveden v Tab. 4-1. 
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Výpis požadavků: 

 Celou elektroinstalaci řešit jako systémovou pomocí centralizovaného systému 

Foxtrot, 

 zavedení samostatných okruhů pro jednotlivé spotřebiče a dispozičně rozmístit 

napájení těchto spotřebičů dle dodaných podkladů, 

 možnost odpojení bojleru, kávovaru, indukční varné desky od zdroje elektrické 

energie prostřednictvím dálkového ovládání, 

 napojení kondenzačního plynového kotle, klimatizace a rekuperace na komunikační 

protokoly systému Foxtrot, 

 zásuvkové obvody rozmístit tak, aby bylo zajištěné funkční a estetické hledisko na 

základě dodaných 3D modelů jednotlivých místností, 

 v místnostech uzpůsobených pro spaní umístit v blízkosti postele vypínač pro 

odpojení všech silových vodičů v této místnosti, 

 v blízkosti hlavních dveří umístit centrální vypínač pro všechny zásuvkové a světelné 

obvody celého domu mimo zařízení jako je lednička, mrazák, bojler, kondenzační 

plynový kotel, klimatizace a rekuperace, 

 provedení ovládání předchozího bodu i pomocí síťové technologie Ethernet, 

 stínící techniku ovládat pomocí pohonů pro předokenní žaluzie, 

 osadit těmito pohony všechna okna kromě prvního podzemního podlaží, zimní 

zahrady (2.04) a půlkruhového výstupu osazeným okenními otvory,  

 stínící techniku ovládat jak vzdáleně pomocí síťových technologií GSM a Ethernet, 

tak z každé místnosti manuálně, aby byla možné ovládat jednotlivé rolety samostatně, 

ale i všechny zaráz pomocí jednoho tlačítka, 

 stínící techniku řídit automatiky na základě vstupních fyzikálních parametrů okolí 

tak, aby se ušetřilo množství vynaložených energií, ale také tak, aby byl komfort 

přítomných co největší, 

 vnitřní a venkovní osvětlení musí být realizováno tak, aby intenzita osvětlení 

splňovala všechny hygienické a bezpečnostní podmínky, 

 v místnostech určených mimo jiné pro práci na stole zvýšit intenzitu osvětlení nad 

standardní podmínky, 

 jednotlivé světelné okruhy daných místností bude možné ovládat vždy z míst 

v blízkosti dveří na straně otvírání (pokud je to možné), a to co nejvíce intuitivně, 

dále pak pomocí síťových technologií, 

 stmívání všech světelných zdrojů bude provedeno v místnostech: 0.05, 0.07, 0.08, 

1.03, 2.03, 2.04, 2.05, 3.03, 

 přivést napájení klimatizace dle vypracovaného projektu dané firmy, 

 klimatizované budou pouze místnosti: 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 

 klimatizace bude řízena na základě vstupních požadavků teploty v místnosti na 

základě venkovní teploty, a to manuálně, pomocí dálkového IR ovladače nebo 

síťových technologií, 

 přivést napájení rekuperační jednotky dle projektu dané firmy, 

 při rozsvícení na toaletách spustit odvětrávání této místnosti a při vypnutí osvětlení 

nechat doběh odvětrávání po dobu 4 minut + možnost vypnutí osvětlení bez 

dodatečného větrání, 
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 automatické ovládání rekuperace na základě senzorů vlhkosti v místnostech: 0.07, 

2.06, 3.05; a na základě množství CO2 v místnostech: 0.04, 0.05, 1.06, 2.03, 2.05, 

3.03, 

 automatická regulace teploty na základě vstupních parametrů nastavitelných v téměř 

každé místnosti pomocí prostorového nebo programovatelného termostatu, dále pak 

nastavení teploty pomocí síťových technologií, 

 všechna média ovlivňující kvalitu a teplotu vzduchu musí být naprojektovány tak, 

aby nevznikaly ztráty na energiích, tzn. vzájemné ovlivňování, 

 přivést napájení pro centrální vysávání dle vypracovaného projektu dané firmy. 

 

Tab. 4-1 Tabulka místností projektovaného objektu. 

1PP 1NP 2NP 3NP 

Ozn. Místnost Ozn. Místnost Ozn. Místnost Ozn. Místnost 

0.01 Schodiště 1.01 
Schodiště  
1NP + 2NP 

2.01 
Schodiště  
2NP + 3NP 

3.01 
Schodiště 
Podkroví 

0.02 Chodba 1.02 Hala 2.02 
Schodišťová 

hala 
3.02 Chodba 

0.03 Úložný prostor 1.03 
Psychologická 

Ordinace 
2.03 Pokoj 3.03 Pokoj 

0.04 Aerobní zóna 1.04 
Gynekologická 

ordinace 
2.04 Zimní zahrada 3.04 Šatna 

0.05 Pokoj 1.05 Sesterna 2.05 
Obývací pokoj 

+ KK 
3.05 Koupelna 

0.06 WC 1.06 Čekárna 2.06 Koupelna 

 0.07 Koupelna 1.07 WC + Umyvadlo 2.07 WC 

0.08 
Odběrová místnost 

spermatu 
1.08 Chodba 

 
0.09 Technická místnost 

 

  

0.10 Garáž   

0.11 Umyvadlo   

4.3 Použitý software pro vypracování projektu 

V této části je předveden návrh pro realizaci projektu systémové elektroinstalace na základě 

vstupních požadavků všech účastníku projektu. Záměrem této práce je dbát především na 

komfort, zabezpečení, funkčnost a následně až na celkové investiční náklady.  

Programy s jejichž pomocí je řešen celý projekt silnoproudých a slaboproudých rozvodů: 

 ElProCAD – grafický a databázový systém počítačové podpory pro projektování 

elektrických zařízení, 

 BricsCAD – program určený pro tvorbu výkresů nejrůznějších oborů, 

 Sichr – program určený k návrhu a kontrole paprskových sítí TN-C, TNC-S a IT, 

 WILS – program určený k návrhu a výpočtu osvětlení. 
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4.4 Energetická náročnost projektu 

 celkový instalovaný výkon: 68,1 kW 

 celkový koeficient soudobosti: 0,3  

o koeficient soudobosti pro zásuvkové obvody: 0,4  

 výpočtové zatížení: 20,4 kW 

 výpočtový proud: 29,5 A 

 hlavní jistič: 3 x 32 A 

4.5 Silnoproudé rozvody 

Silnoproudé rozvody vztahující se k výkresům tohoto projektu jsou podrobně popsány 

v příloze Technická zpráva. 

4.5.1 Rozváděč 

Kompletní rozváděč je navržen v programu Sichr. Je zde řešeno jednotlivé rozložení zatížení 

fází, včetně návrhu hlavního rozváděče pro připojení na distribuční síť. Výstup z tohoto 

programu je převeden do formátu DWG, který je editovatelný v programu BricsCAD. Zde je dále 

rozváděč upravován dle potřeby.  

Rozváděč pro foxtrot je navržen též v programu BricsCAD pomocí schématických značek 

poskytnutých firmou Teco a.s. 

V každém podlaží jsou 2 rozváděče těsně vedle sebe, přičemž jeden rozváděč bude určen pro 

silnoproudé rozvody a druhý pro systém Foxtrot. Rozměry, typ a počet kusů rozváděčů pro 

jednotlivá podlaží jsou uvedeny v Tab. 4-2. Použité skříně jsou zapuštěné řady DistriTon firmy 

OEZ. Velikost rozváděčů je volena tak, aby zde vznikla rezerva pro případné budoucí rozšíření  

a chlazení prvků systému Foxtrot, zejména stmívačů, které kolem sebe musí mít alespoň půl 

modulu volného místa. 

Tab. 4-2 Seznam rozváděčů. 

Název Napětí Typ kabelu Délka 
Typ 

rozváděče 
Rozměr Počet 

- V - m - Š x V x H Ks 

Rozváděč 1PP 400 - 0 RZG-4N56 362x687x102 2 

Rozváděč 1NP 400 CYKY 5x16 5 RZG-3N42 362x543x113 2 

Rozváděč 2NP 400 CYKY 5x16 5 RZG-3N42 362x543x113 2 

Rozváděč 3NP 400 CYKY 5x16 5 RZG-2N28 362x436x102 2 

 

V rozváděči 1PP je provedeno rozdělení sítě TN-C na TN-S. V jednom rozváděči jsou 

umístěny jistící prvky, ochranné prvky, přepěťová ochrana T1+T2 a T3 připojitelná na DIN lištu, 

stejně jako ostatní prvky. Velikost rozvodnice je volena s určitou rezervou pro případné budoucí 

rozšíření. Na dně tohoto rozváděče budou umístěné akumulátory BP-12V/18Ah ALG pro 

zálohované napájení systému Foxtrot. V druhém pak prvky systému Foxtrot dle výkresové 

dokumentace rozváděče Foxtrot. 

Přívodní kabel do rozváděče 1NP je veden z rozváděče 1PP kabelem CYKY-J 5x16 mm
2
. 

Do tohoto rozváděče je umístěn spínaný zdroj MDR 20-12 umístěný na DIN lištu. Je určený pro 

napájení elektronického videovrátného. 
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Přívodní kabel stejného typu a průřezu je též veden do rozváděčů 2NP a 3NP. 

4.5.2 Osvětlení 

Osvětlení je projektováno na základě hygienických norem určených dle ČSN 36 0410, které 

do značné míry umožňuje kontrolovat použitý software WILS 7.0. Tato verze umožnuje 

importovat půdorys ve formátu DXF, s jehož pomocí je daleko snadnější namodelovat jednotlivé 

místnosti dle přesných rozměrů místnosti a jednotlivých interiérových vybavení v zobrazení 3D.  

Kontrola osvětlenosti je určená využitím daného prostoru, které určí požadovanou 

osvětlenost. Po rozmístění svítidel zjistíme pomocí normálové osvětlenosti udržovanou 

osvětlenost, která musí být vyšší, než osvětlenost požadovaná. Důležité je také dbát na 

požadovanou rovnoměrnost pro dané využití. Zde jelikož se jedná o místnost, která je určená pro 

krátkodobý pobyt, musí být rovnoměrnost minimálně 0,4 [23]. Ukázka navržené osvětlení pro 

psychologickou ordinaci je na Obr. 4-2, kde je možnost vidět důležité parametry výpočtu jako 

jsou požadovaná osvětlenost, udržovaná osvětlenost a rovnoměrnost. V této místnosti, vzhledem 

k jejímu účelu, je možnost stmívání. Po vyprojektování kompletního osvětlení je možnost převést 

rozmístění použitých svítidel do BricsCADu. 
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Obr. 4-2 Ukázka 3D modelu místnosti pro odběr spermatu v programu WILS. 

Světelné okruhy jsou spínány moduly C-OR-0011M-800 a stmívány modulem C-DM-0402-

RLC. Tyto moduly jsou ovládány pomocí tlačítkových snímačů C-WS-0200R a C-WS-0400R 

komunikující po sběrnici s centrální jednotkou CP-1000 nebo pomocí Ethernetových zařízení. 

Pro řízení osvětlení jsou požité PIR čidla z elektronického zabezpečovacího systému (EZS). 

V místnostech určených pro spaní jsou instalovány tlačítkové snímače v blízkosti postele pro 

centrální vypnutí osvětlení v této místnosti. 

4.5.3 Spotřebiče a zásuvkové obvody 

Jednotlivé zásuvkové okruhy jsou napojeny přes reléové spínací prvky modulu C-OR-

0011M-800 pro možnost odpojení zásuvkových obvodů od napájení. V místech určených pro 

spaní jsou umístěny tlačítkové snímače C-WS-0200R pro spínání zásuvkových okruhů v dané 

místnosti. 
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Spotřebiče, které by mohly způsobit škody na majetku vlivem opomnění jejich odpojení 

napájení jsou také vedeny přes modul C-OR-0011M-800, konkrétně kávovar, varná deska  

a trouba. 

4.5.4 Stínící technika 

Stínící technika je provedena pomocí technologie předokenních žaluzií poháněny pohonem 

J4WT. Ovládání je řešeno manuálně pomocí tlačítkových snímačů. Tyto mají vyšší prioritu než 

ovládání automatické. Pohony (asynchronní motory 230 V AC) jsou napojeny na spínací 

jednotky C-OR-0008M. Provedení stínící techniky je centralizované.  

Automatické ovládání probíhá na základě vstupních podkladů čidel intenzity osvětlení C-RI-

0401R (slouží i jako přijímač/vysílač IR) a meteostanice umístěné na střeše tak, aby měřící 

technika nebyla z žádné strany kryta ani stíněna. Projekt je řešený tak, aby byly umožněny 

následující funkce systému: 

 V případě silného větru doprovázeného bouřkou je na základě podnětu meteostanice 

stínící technika automaticky vytažena z důvodu ochrany mechanických částí, 

 zatažení rolet na základě venkovní intenzity osvětlení a denní doby, 

 zatažení/vytažení rolet na základě směru svitu slunečních paprsků a ročních období, 

 natočení rolet tak, aby byla uvnitř místnosti co největší intenzita osvětlení, přičemž 

nesmí vznikat oslnění vlivem slunečního svitu -> funkce aktivní na základě čidla 

přítomnosti. 

Dále jsou v objektu křídlové brány, které budou ovládány motory Axovia 180 B a pro 

otvírání garážových vrat bude použit pohon Dexxo Pro 800, ke kterému je potřeba nainstalovat 

řemenové vodící kolejnice. 

4.5.5 Kondenzační plynový kotel, klimatizace, rekuperace a ohřev vody 

V objektu je teplovodní podlahové vytápění, které je v každém patře rozdělné vícecestnými 

ventily. Na základě tohoto projektu jsou ventily osazeny spojitě řízenými hlavicemi Alpha AA 

5004. Teplota je měřena jak v podlaze teplotním snímačem NTC 12K, tak snímači teploty 

vzduchu integrovanými v senzorech systému Foxtrot. Teplotní podlahové čidlo je napojeno do 

tlačítkových snímačů C-WS-0200 nebo C-WS-0400. Za pomocí těchto teplot centrální jednotka 

vydá signál pro nastavení polohy termohlavice. Kondenzační plynový kotel zajištující ohřev vody 

pro podlahové vytápění využívá komunikaci Opentherm. Komunikace je provedena připojením 

kondenzačního kotle kabelem SYKFY 2x2x0,5 do modulu UC-1204. Pro napájení oběhových 

čerpadel, umístěných v každém patře u vícecestných ventilů, jsou vyvedeny volné vývody. 

Klimatizace je projektovaná firmou využívající klimatizačních jednotek Samsung. Je 

napojena na centrální jednotku přes sériovou komunikaci RS485, která zajištuje možnost 

ovládání jednotky přes interiérovou ovládací jednotku RCM2-01 manuálně s možností 

programování, prostorovým termostatem C-RC-0002R, nebo přes modul IR rozhraní C-RI-

0401R ovládaný dálkovým ovladačem. Připojení klimatizační jednotky Samsung je nutný přes 

převodník MIM-B13A, který je určený pro 1 venkovní jednotku a 4 interní jednotky. Převodník 

je nutný zakoupit spolu s klimatizačními jednotkami.  

Na základě venkovní teploty udané meteostanicí je programově zabezpečeno blokování 

ochlazování resp. ohřívání vzduchu.  



 Návrh projektu systémové elektroinstalace foxtrot 

 

39 

Rekepurace je projektována firmou Thermwet z důvodu možnosti jejího ovládání. Ovládat 

tento systém je možno přes webserver pomocí libovolného zařízení, což je výhodné pro ovládání 

systémem Foxtrot. Od jednotky rekuperace je nutné vést FTP CAP5 cabel do Switche. Při 

vhodném naprogramování je pak systém možno ovládat jakýmkoliv způsobem. 

Ohřev užitkové vody bude prováděn v době nízkého tarifu na základě dat webových stránek 

PRE Distribuce, kde jsou uvedeny časy nízkého tarifu pro dané území. Spínání bojleru je 

zajištěno modulem C-OR-0011M-800. 

4.6 Systém foxtrot 

Možnosti systému Foxtrot jsou již vyčteny v předchozích a následujících kapitolách. V této 

kapitole jsou uvedené další podrobnosti. 

Do rozváděče určeného pro Foxtrot je také umístěn modul UC-1205 pro SMS komunikaci  

a komunikaci s kamerou EYE-02 3G zabezpečovací techniky. Na modul je nutno našroubovat 

GSM anténu AN-06, která není součástí modulu. 

Do centrální jednotky CP-1000 je instalován submodul MR-0114, který zajišťuje převod 

TTL signálů sériového rozhraní RS-485 a je určen pro připojení EZS přes JA-121T. 

Na střeše je umístěna meteostanice typu GIOM3000, která je osazena rozhraním Ethernet 

s napájením PoE. Na základě tohoto byl zvolen Switch s výstupem PoE pro zajištění přenosu 

napájení a dat. 

V projektu jsou použité dálkové IR ovladače typu OEM IR vysílač 10 kanálů, které obsahují 

dostatečný počet kanálů pro ovládání vzduchotechniky, osvětlení a rolet. V objektu je instalováno 

několik IR rozhraní C-RI-0401R. 

Dům je vybaven v hlavním vstupu do objektu tlačítkovým snímačem, který odpojí od 

elektrické sítě všechny světelné okruhy.  

V rozváděči 2NP je nutné modul CF-1141 zakončit odporem 120 Ω (KB-0290). KB-0290 

bude dodán jako součást centrální jednotky CP-1000. 

Do rozváděče V 1PP vede ze Switche kabel STP RJ-45 5m. Tento kabel se zapojí do 

centrální jednotky CP-1000 a tím zajistí ovládání systému přes Ethernet. 

Ovládání celého systému, jednotlivých čidel a snímačů bude naprogramováno na základě 

vstupních podkladů.  

V Tab. 4-3 jsou uvedené prvky systému Foxtrot a jejich přesný počet použitý v tomto 

projektu. Na základě tohoto výčtu je možné určit, jaké jsou možnosti celého konceptu. 

Tab. 4-3 Přehled použitých prvků systému Foxtrot. 

Katalogové označení Popis Počet 

- - ks 

C-WS-0400R Tlačítkový snímač dvojnásobný, 4 x tl. 23 

C-WS-0200R Tlačítkový snímač jednonásobný, 2 x tl. 35 

Alpha AA 5004 0-10V Pohon radiátorového ventilu 16 

C-RI-0401R Modul IR rozhraní, snímač osvětlení 6 

C-RQ-0600R-RHT Prostorové čidlo relativní vlhkosti vzduchu 3 

C-RC-0002R Prostorový termostat 6 
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RCM02-01 Interiérová ovládací jednotka 9 

C-AQ-0001R Prostorové čidlo koncentrace CO2 6 

GIOM3000 Meteostanice 1 

CP-1000 Centrální jednotka 1 

UC-1204 OpenTherm 1 

SC-1101 Rozšiřující 1x sériový port s dvěma rozhráními RS-232/RS-485 1 

UC-1205 GSM brána pro SMS komunikaci 1 

PS2-60/27 Napájecí modul 60W, 27VDC/2,2A 1 

DR-100-24 Napájecí modul 100W, 24 V DC 1 

AN-06 GSM anténa 1 

CF-1141 2x Master CIB s oddělovači napájení 2 

C-OR-0011M-800 Modul 11 reléových výstupů 7 

C-OR-0008M Modul reléových výstupů 5 

C-DM-0402-RLC Modul 2 kanálového stmívače s fázovým řízením 10 

4.7 Slaboproudé rozvody 

Slaboproudé rozvody vztahující se k výkresům tohoto projektu jsou podrobně popsány 

v příloze Technická zpráva. 

4.7.1 EZS 

V celém objektu je použit zabezpečovací systém firmy Jablotron. Ústředna EZS JA-83K 

komunikuje se systémem foxtrot pomocí modulu JA-121T. Pomocí této komunikace se 

systémem Foxtrot budou využita PIR čidla pro ovládání některých světelných okruhů. Do 

ústředny EZS JA-83K je instalován bezúdržbový akumulátor SA-214-18 pro případný výpadek 

elektrického proudu. 

Projekt neřeší spojení systému se společností provádějící monitorování objektů (PCO). 

Řešení upozornění může být provedeno pomocí SMS zpráv systémem Foxtrot, konkrétně pomocí 

modulu UC-1205. 

Venkovní siréna OS-350 je umístěna ve venkovních prostorách a je určená pro hlasitou 

signalizaci vloupání. 

Je zde použitý také venkovní PIR detektor, který je určen pro spínání venkovních světelných 

okruhů. EZS je navrženo tak, aby bylo možné střídat noční a denní režim pro maximalizování 

zabezpečení. Jelikož do objektu je také možný vchod právě z garáže, je nutné prostory garáží 

odstřežit v případě otevření garážových vrat dálkovým ovladačem. 

4.7.2 EPS 

Objekt je vybaven opticko-kouřovými hlásiči umístěnými ve všech pokojích vyjma šatních 

prostor a koupelen. V kuchyni je umístěný tepelný hlásič. Všechny hlásiče budou napojeny 

ohnivzdorným kabelem. Signalizační sirény určené do vnitřních prostor jsou v každém patře.  

Tato zařízení komunikují s ústřednou EPS. 

4.7.3 Elektronický videovrátný 

Je řešený jako video-vrátný se čtyřmi účastníky typu CDV 43Q + DRC 4UC. Napájení je 

provedeno pomocí zdroje MDR 20-12 umístěného na DIN lištu do rozváděče. Napájení je vedeno 
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do venkovního tabla pod omítku. Z tohoto tabla bude následně veden kabel pro napájení 

elektrického zámku. Všechny videotelefony budou taženy zvlášť do venkovního tabla.  

V každém patře je umístěný jeden účastník, přičemž v 1NP je účastník umístěn do sesterny, 

kde jsou přijímáni pacienti, dožadující se vstupu do objektu do jednotlivých ordinací. 

4.7.4 STA 

Umístění antény pro příjem pozemního digitálního vysílání je na střeše domu, její typ  

a umístění neřeší projektová dokumentace. Za správný výběr typu, zesílení signálu a montáž ručí 

dodavatel. Od anténního zesilovače je veden koaxiální kabel v chráničce do anténního 

rozbočovače, ze kterého vedou jednotlivě kabely VCEOY do jednotlivých zásuvek STA.  

4.7.5 CCTV 

Objekt je vybaven systémem CCTV pro monitorování a záznam venkovního prostoru 

zahrady. Kamera EYE-02 3G komunikuje přes GSM se systémem foxtrot Foxtrot. Přenos obrazu 

je přenášen pomocí komunikace Ethernet do tabletu Lenovo Yoga 2. Obraz záznamu je možný 

přenést a ukládat i na další zařízení přes Ethernet.  

Tablet Lenovo Yoga 2 je umístěný nad kuchyňskou linkou na zdi pomocí jakéhokoliv 

vhodného háčku. Tablet je napájen vlastním zdrojem umístěným ve zdi a napojeným na volný 

vývod určený pro toto zařízení zakreslený ve výkresové dokumentaci. 

4.7.6 Telefon a Internet 

Připojení k internetu je řešeno pomocí ADSL routeru. ADLS router je napojen do Switche 

typu D-Link DES-1018P kabelem FTP CAP5. V projektu jsou použité IP telefony. Pro připojení 

IP telefonů a internetu slouží Ethernetové zásuvky vedené samostatně kabelem FTP CAP5 do 

switche. 

4.8 Napěťová soustava 

Rozvodná soustava dle ČSN 33 2000-3 se řeší jako TN-C-s. 

Část NN – instalace včetně rozváděčů:  3NPE ~50 Hz 400 V / TN-S   

       1NPE ~50 Hz 230 V / TN-S 

Dle ČSN 34 1610 je stupeň důležitosti dodávky elektrické energie č. 3. 

4.9 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

Ochrana živých částí dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 je provedena základní izolací vodičů. Dále 

pak krytím minimálně IP 20, mimo koupelny a kuchyňské linky, kde jsou v zóně 3 krytí 

minimálně IP 21. U zásuvek do jmenovitého proudu 20 A, které budou používány laiky (osoby 

bez elektrotechnické kvalifikace musí být dle 411.3.3 a čl. 415.1 provedena doplňková ochrana 

proudovým chráničem OFI-25-4-030AC s reziduálním proudem 30 mA. 

Ochrana neživých částí dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 411.3.1.2. je provedena samočinným 

odpojením od zdroje, uzemněním a pospojováním veškerých vodivých částí. V místě u rozvaděče 

je instalovaná hlavní ochranná přípojnice (HOP), ve které je uzemňovací přívod, ochranný vodič, 

vodiče ochranného pospojováním (dříve hlavního pospojování). Uzemněny budou neelektrické 

vodivé materiály, zejména kovová potrubí (plyn, voda, VZT). Pospojení bude provedeno 

vodičem CY 6 mm2. 
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4.10 Napojení na rozvod elektrické energie 

Na výstupu z distribuční soustavy je umístěna pojistka PHNA 000 gG In = 40 A. Provedení 

připojení na nn distribuční soustavu bude v rozpojovací skříni – umístění tohoto objektu není 

součástí tohoto projektu. Přívodní kabel je CYKY-J 4x16 mm
2
. Přívodní kabel je umístěný 

v zemi minimálně 75 cm pod povrchem dle ČSN 33 2000-5-52 vedený v chráničce spolu 

s kabelem CYKY-J 3x1,5 mm
2
 od přijímače HDO směrem do hlavní rozvodnicové skříně 

umístěné v 1PP. 

4.11 Rozpočet 

Všechny uvedené ceny v rozpočtu jsou katalogové vč. DPH. Tab. 4-4 uvádí přehled cen 

všech hlavních částí elektromontáže a celkovou cenu montáže. Detailní rozpočet je uvedený 

v příloze této práce. V ceně materiálu jsou započítány svítidla a pohony, což způsobuje velké 

zvýšení finančních nákladů na projekt.  

V kalkulaci není zahrnuto následující: 

 PPV (přidružené výkony), 

 montáže, 

 spotřebiče, 

 doprava. 

Tab. 4-4 Rozpočet elektroinstalace Foxtrot projektu víceúčelová stavba. 

Jednotlivé hlavní části elektromontáže Celková cena 

- Kč 

Silnoproud 369 765,00 

Foxtrot 464 804,00 

Slaboproud 153 236,00 

Rozváděč 50 682,00 

Elektromontáže celkem vč. DPH 1 038 487,15 Kč 
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5 ZÁVĚR 
Bakalářská práce se zabývá obecně systémovou elektroinstalací, její strukturou, topologií, 

možnostmi a výhodami. Informace uvedené v této práci ukázaly některé nesporné výhody 

systémové elektroinstalace, které spočívají například v tom, že výsledný koncept je jednoduchý  

z hlediska kabeláže, je přehledný, komplexní, lehce rozšířitelný a v neposlední řadě s sebou 

nesou možnost velkého komfortu pro koncového uživatele. Bohužel na straně druhé se u 

systémové elektroinstalace objevují i určité nevýhody, které se projevují například v nákladech 

na samotný projekt; zvláště pokud je systémová elektroinstalace použita v malém rozsahu, tj. u 

malých objektů. Úspory energií dosáhneme v případě, že je v realizovaném projektu použito 

nějakých regulačních systémů, které regulují množství vstupní energie. Výše úspor tak záleží na 

celkové míře použitých regulačních systémů a rozsáhlosti celého projektu a může dosahovat až 

30 %. Dle uvedeného je tedy nutné vypracování kvalitního projektu, na základě kterého se 

rozhodneme pro použití konkrétní elektroinstalace. Pokud je tedy pro zákazníka prioritou komfort 

a nikoliv cena, jeví se použití systémové elektroinstalace jako nejvhodnější. 

Jelikož je tématem práce návrh systémové elektroinstalace systému Foxtrot, byl zpracován 

v kapitole 3.5 a dále přehled základních modulů tohoto systému a popsány jejich hlavní 

charakteristické rysy. Jelikož systém Foxtrot není specializovaný pouze na obytné prostory, ale 

na veškeré aplikace v průmyslu, bylo snahou vybrat ty moduly, které jsou nejvíce použitelné pro 

řízení (tzv.) inteligentních domů. Základní popis každého modulu má za úkol přiblížit jeho funkci 

v celkovém konceptu, parametry a způsoby využití. 

Kapitola 4 se zabývá návrhem systémové elektroinstalace Foxtrot pro rodinný dům 

označovaný též jako vila. Je zde uvedený popis projektovaného objektu, výčet požadavků 

investora a projektantů, kteří se podílí na vypracování celého projektu a samotný vlastní návrh 

systémové elektroinstalace. Celý projekt se zaměřuje především na komfort, funkčnost  

a bezpečnost. V celém objektu je navržená kompletní elektroinstalace, tedy silnoproudé rozvody 

a slaboproudé rozvody. Celý systém je ovládán pomocí automatizačního systému Foxtrot. 

Slaboproudé rozvody tohoto objektu obsahují STA, TEL/DAT, DT a zabezpečovací techniku 

EZS, EPS, CCTV.   

Celková cena projektu se vyšplhala na 1 038 487,15 Kč. Cena projektu je však vzhledem  

k možnostem ovládání, automatizace a zabezpečení celého objektu přiměřená, a to i vzhledem 

k faktu, že celková cena stavby je cca 19 mil. Korun českých. Celkové náklady vzrostly hlavně 

díky započtení všech použitých pohonů a svítidel. 

Inteligentní elektroinstalace je nákladnější záležitost pro menší objekty, nicméně kdo má 

vyšší nároky na celkovou funkčnost, přehlednost, komplexnost a kontrolovat celý objekt 

z jakéhokoliv místa, zvolí tuto cestu. Možnostem, které nabízí zde vypracovaný projekt, nelze 

vyhovět klasickou elektroinstalací, proto nelze ani z ekonomického hlediska srovnávat tyto dva 

druhy řešení.  
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Detailní rozpočet  

 

Název Mj Počet Materiál 
Materiál 

celkem 
Cena Cena celkem 

Elektromontáže 
      

       

Silnoproud 
      

ZÁSUVKA NN VENKOVNÍ 
      

5518-2600 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s 

ochranným kolíkem, s víčkem; d. Variant; b. bílá 
ks 3,00 134,00 402,00 34,00 402,00 

ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, CLASSIC 
      

5512C-2349 B1 Zásuvka dvojnásobná, s 

ochrannými kolíky; řazení 2x(2P+PE); d. Classic; 

b. jasně bílá 

ks 36,00 101,00 3 636,00 101,00 3 636,00 

5517-2389 B1 Zásuvka jednonásobná, s 

ochranným kolíkem; řazení 2P+PE; d. Classic; b. 

jasně bílá 

ks 22,00 71,00 1 562,00 71,00 1 562,00 

Zásuvka TANGO 5518A-2989 B IP44 s víčkem ks 14,00 169,00 2 366,00 169,00 2 366,00 

ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, CLASSIC 
      

Podlahová krabice FS1 ks 1,00 3 799,00 3 799,00 3 799,00 3 799,00 

Podlahová krabice HS2- Podlahové elektrické 

zásuvky 
ks 2,00 4 429,00 8 858,00 4 429,00 8 858,00 

OSTATNÍ 
      

STUM 1,5x0,4/4 m 5,00 12,00 60,00 12,00 60,00 

STUM 3,0x0,5/6 m 5,00 15,00 75,00 15,00 75,00 

STUM 0,8x0,2/4 m 5,00 7,50 37,50 7,50 37,50 

KP 64 /1 - Instalační krabice pod omítku - 

jednonásobná 
ks 90,00 12,00 1 080,00 12,00 1 080,00 

KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ ks 10,00 8,67 86,67 8,67 86,70 

       

Osvětlení 
      

INGE Opava 
      

96122610000z PLT 2x26, 210 pisk. sklo ks 9,00 1 508,00 13 572,00 1 508,00 13 572,00 

96112610000z PLT 1x26, 210 pisk. sklo ks 2,00 1 248,00 2 496,00 1 248,00 2 496,00 

96121810000z PLT 2x18, 210 pisk. sklo ks 4,00 1 456,00 5 824,00 1 456,00 5 824,00 

916254908960  LAMBDA-W 2x28, kryt 08, hor. 

prizma 
ks 3,00 2 618,00 7 854,00 2 618,00 7 854,00 

905249108920 ks 4,00 2 290,00 9 160,00 2 290,00 9 160,00 

961122a02230 PLT-C 1x22, pisk. sklo ks 7,00 1 248,00 8 736,00 1 248,00 8 736,00 

807139899998 LINEA 80SLS 1x39W louvre99 ks 2,00 2 203,00 4 406,00 2 203,00 4 406,00 
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MIRO8 + ref. MIRO8 

91642490899z LAMBDA FSL 4x24, silver ks 1,00 7 937,00 7 937,00 7 937,00 7 937,00 

DEOS Zlín 
      

V218sLCI116A3 V218.1x16W (LEDplate), opal 

acryl 
ks 17,00 1 401,00 23 817,00 1 401,00 23 817,00 

V117sD4E218 V117.2x18W (G24) opal cover ks 3,00 1 410,00 4 230,00 1 410,00 4 230,00 

V117cG7E209 V117.2x9W (2G7) opal cover ks 2,00 1 160,00 2 320,00 1 160,00 2 320,00 

V218sLCI118A3 V218.1x18W (LEDplate), opal 

acryl 
ks 7,00 1 250,00 8 750,00 1 250,00 8 750,00 

V218sLCI108A3 V218.1x8W (LEDplate), opal 

acryl 
ks 2,00 880,00 1 760,00 880,00 1 760,00 

N277cLCI132A3 N277.1x32W (LEDplate), opal 

acryl 
ks 1,00 1 677,00 1 677,00 1 677,00 1 677,00 

N802-M210820_30°4K N802.1x8W (E27/PAR20) ks 2,00 1 865,00 3 730,00 1 865,00 3 730,00 

S(L)135-M212038_45°4K S(L)135.1x20W 

(E27/PAR38) 
ks 1,00 1 711,00 1 711,00 1 711,00 1 711,00 

MODUS 
      

MODUS LLY 214 ALDPB. Zářivkové, ALDP 

lešť.mříž, přisazené 
ks 4,00 960,00 3 840,00 960,00 3 840,00 

MODUS STREET 100WQ, Parkové svítidlo, 

metalhalogenidová výbojka, Al odlitek, PC 

difuzor 

ks 2,00 6 400,00 12 800,00 6 400,00 12 800,00 

MODUS SB 158EP Zářivkové, plast. kryt, stropní, 

elektronický předř. 
ks 2,00 535,00 1 070,00 535,00 1 070,00 

OSMONT 
      

IN-16U4/245 LYRA 1,zářivkové 

přisazené,1x26W,sklo triplex opál mat 
ks 5,00 1 635,00 8 175,00 1 635,00 8 175,00 

TILIA_2 LED-8L02A10NU3_PM33 4000 TILIA 2, 8 

x LED modul L02A10, 54,4W, 400x400mm, 

stínidlo PMMA 

ks 1,00 5 073,00 5 073,00 5 073,00 5 073,00 

IN-32K85/082 AURA 5,žárovkové, 3x60W, d-

49cm, sklo triplex opál mat 
ks 4,00 2 246,00 8 984,00 2 246,00 8 984,00 

ELSA_3 LED-1L14A07BT14_027 ELSA 3, 1 x LED 

modul L14A07, 21W, d-360mm, sklo triplex opál 

mat 

ks 3,00 2 633,00 7 899,00 2 633,00 7 899,00 

E-14K2/251 DRACO 1, zářivkové,1x13W,d-

22cm,sklo triplex opál mat 
ks 1,00 914,00 914,00 914,00 914,00 

Elkovo Čeplík 
      

ZC318/1 3x18W, M600, bílá mřížka ks 10,00 926,00 9 260,00 926,00 9 260,00 

AMI 
      

F11408733 WALL/1 1x11W FSD ks 6,00 2 079,00 12 474,00 2 079,00 12 474,00 

LUXART - Venture 
      

CHARM FLC 1X32W Designové zářivkové 

závěsné svítidlo 
ks 1,00 4 294,00 4 294,00 4 294,00 4 294,00 

Enika Nová Paka 
      

01005894 + 14004710 ARCHIS 14 + A0176/34 

PR 
ks 5,00 690,00 3 450,00 690,00 3 450,00 
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NBB Bohemia 
      

253301000 ICARUSFLOOD1143W ks 38,00 372,00 14 136,00 372,00 14 136,00 

253304000 ICARUSFLOOD1434W ks 3,00 420,00 1 260,00 420,00 1 260,00 

Kanlux 
      

Kanlux BERG DL-35L - Nájezdové svítidlo 07171 ks 15,00 653,00 9 795,00 653,00 9 795,00 

TREVOS 
      

FINESTRA RING 424 OP E 

4x24W,2G11,EVG,stropní,nástěnné, 

přisazené,opál. akrylátový kryt 

ks 1,00 3 792,00 3 792,00 3 792,00 3 792,00 

Osvětlení - celkem 
   

215 196,00 
 

215 196,00 

       

Pohony 
      

Motor SOMFY J4WT ks 13,00 3 814,00 49 582,00 3 814,00 49 582,00 

9 014 217 - upevnovací spona ks 26,00 39,00 1 014,00 39,00 1 014,00 

9 014 185 - Hirchsmann konektor ks 13,00 201,00 2 613,00 201,00 2 613,00 

Axovia 180B RTS - 2 ks - 1 216 320 ks 1,00 26 109,00 26 109,00 26 109,00 26 109,00 

Axovia 180B RTS - 1 ks - 1 216 147 ks 1,00 13 054,00 13 054,00 13 054,00 13 054,00 

Dexxo Pro 800 3S RTS - 1 216 269 ks 2,00 5 821,00 11 642,00 5 821,00 11 642,00 

Řemenová vodící kolejnice 9 013 817 ks 2,00 2 644,00 5 288,00 2 644,00 5 288,00 

Pohony - celkem 
   

109 302,00 
 

109 302,00 

       

Kabely 
      

CYKY-J  3x1,5 CYKY-J  3x1,5 ČERNÁ KARTON 

100M 
m 782,00 9,48 7 413,36 9,48 7 413,36 

CYKY-J  5x2,5 CYKY-J  5x2,5 ČERNÁ CÍVKA 

500M 
m 15,00 20,90 313,50 20,90 313,50 

CYKY-J  3x2,5 CYKY-J  3x2,5 ČERNÁ KARTON 

100M 
m 392,00 12,34 4 837,28 12,34 4 837,28 

Kabel SYKFY 2x2x0,5 m 12,00 6,00 72,00 6,00 72,00 

Kabel STP RJ45-RJ45, 5 m ks 1,00 79,00 79,00 79,00 79,00 

CYKY-J  5x16  CYKY-J  5x16 ČERNÁ  BUBEN DK m 20,00 114,30 2 286,00 114,30 2 286,00 

Kabel CYKY-J 4x16 m 13,00 192,00 2 496,00 192,00 2 496,00 

Kabel CYKY-J 4x1,5 m 264,00 22,00 5 808,00 22,00 5 808,00 

Kabely - celkem 
   

23 305,14 
 

23 305,14 

       

Silnoproud - celkem 
   

369 765,31 
 

369 765,34 
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Foxtrot 
      

Krabice KPR 68/L přístrojová hluboká ks 88,00 58,85 5 178,80 58,85 5 178,80 

RCM2-01 ks 9,00 2 980,00 26 820,00 2 980,00 26 820,00 

C-RQ-0600R-RHT ks 3,00 1 840,00 5 520,00 1 840,00 5 520,00 

90677 TGE ks 3,00 91,00 273,00 91,00 273,00 

90910 TGE ks 3,00 77,00 231,00 77,00 231,00 

C-RC-0002R ks 6,00 1 260,00 7 560,00 1 260,00 7 560,00 

LCD1-L-ledová ks 6,00 1 440,00 8 640,00 1 440,00 8 640,00 

90910 TGE ks 6,00 77,00 462,00 77,00 462,00 

C-AQ-0001R ks 6,00 6 500,00 39 000,00 6 500,00 39 000,00 

C-RI-0401R ks 6,00 2 500,00 15 000,00 2 500,00 15 000,00 

90677 TGE ks 6,00 91,00 546,00 91,00 546,00 

90910 TGE ks 6,00 77,00 462,00 77,00 462,00 

C-WS-0400R ks 23,00 1 452,00 33 396,00 1 452,00 33 396,00 

90611 TGE-U1 ks 23,00 85,00 1 955,00 85,00 1 955,00 

90910 TGE ks 23,00 77,00 1 771,00 77,00 1 771,00 

C-WS-0200R ks 35,00 1 490,00 52 150,00 1 490,00 52 150,00 

90601 TGE-U1 ks 35,00 81,00 2 835,00 81,00 2 835,00 

90910 TGE ks 35,00 77,00 2 695,00 77,00 2 695,00 

Alpha AA 5004 0-10V ks 16,00 1 790,00 28 640,00 1 790,00 28 640,00 

GIOM3000 Ethernet ks 1,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 

SK8NTC12k-2SN-3 ks 17,00 270,00 4 590,00 270,00 4 590,00 

TXN 110 00 -CP-1000 ks 1,00 9 900,00 9 900,00 9 900,00 9 900,00 

TXN 112 04 - UC 1204 ks 1,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 

TXN 111 01 - SC-1101 ks 1,00 2 960,00 2 960,00 2 960,00 2 960,00 

BP-12V/18Ah ALG - Akumulátor ks 2,00 1 433,00 2 866,00 1 433,00 2 866,00 

TXN 112 05 - UC 1205 ks 1,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 

AN-06 -GSM anténa ks 1,00 108,00 108,00 108,00 108,00 

DR-100-24 - Napájecí zdroj ks 1,00 1 490,00 1 490,00 1 490,00 1 490,00 

TXN 070 40 - Napájecí zdroj ks 1,00 3 490,00 3 490,00 3 490,00 3 490,00 

TXN 133 58 - Stmívač ks 10,00 3 500,00 35 000,00 3 500,00 35 000,00 
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TXN 133 03 - C-OR-0008M ks 5,00 4 300,00 21 500,00 4 300,00 21 500,00 

TXN 133 67 - C-OR-0011M ks 7,00 5 900,00 41 300,00 5 900,00 41 300,00 

TXN 111 41 - CF-1141 ks 2,00 4 500,00 9 000,00 4 500,00 9 000,00 

TXN 101 14 – MR-0114 ks 1,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 

OEM IR vysílač 10 kanálů, miniaturní ks 6,00 123,42 740,52 123,42 740,52 

Kabely 
      

J-Y(St)Y 1x2x0,8 m 180,00 12,00 2 160,00 12,00 2 160,00 

Trubka ohebná 2316/LPE2 - 16mm m 140,00 6,00 840,00 6,00 840,00 

Datový kabel pro RS 485, šedý8,6 mm m 15,00 289,00 4 335,00 289,00 4 335,00 

Kabely - celkem 
   

7 335,00 
 

7 335,00 

       

Programování 
      

Programování 
 

1,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 

Programování - celkem 
   

80 000,00 
 

80 000,00 

       

Foxtrot - celkem 
   

464 804,32 
 

464 804,32 

       

Slaboproud 
      

Anténní rozbočovač 8-výstupy 4508 - 

Johansson 
ks 1,00 210,00 210,00 210,00 210,00 

Zásuvka stíněná, CAT5E, STP, 2x RJ45, pod 

omítku 
ks 7,00 129,00 903,00 129,00 903,00 

KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ ks 30,00 37,59 1 127,70 37,59 1 127,70 

Anténní zásuvka průběžná Schwaiger DSV 20, 

4dB 
ks 5,00 139,00 695,00 139,00 695,00 

Anténní zásuvka koncová Schwaiger DSE 20S, 

2dB 
ks 1,00 159,00 159,00 159,00 159,00 

Krabice na zeď - TechniSat ks 6,00 65,00 390,00 65,00 390,00 

Kryt účastnické televizní zásuvky ks 6,00 15,00 90,00 15,00 90,00 

EZS 
      

JA-83K - ústředna ks 1,00 2 795,00 2 795,00 2 795,00 2 795,00 

JA-83C - modul 10 drátových vstupů ks 2,00 651,00 1 302,00 651,00 1 302,00 

JA-121T - modul pro foxtrot ks 1,00 4 223,00 4 223,00 4 223,00 4 223,00 

SA-203 - magnetický detektor ks 44,00 90,00 3 960,00 90,00 3 960,00 

JS-22 - dvouzonový PIR detektor ks 23,00 803,00 18 469,00 803,00 18 469,00 

JA-81E-RGB - drátová klávesnice ks 2,00 2 389,00 4 778,00 2 389,00 4 778,00 
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JA-88P - venkovní PIR ks 1,00 7 941,00 7 941,00 7 941,00 7 941,00 

GBS-210 - detektor rozbití skla ks 1,00 868,00 868,00 868,00 868,00 

OS-350 -venkovní siréna ks 1,00 1 171,00 1 171,00 1 171,00 
1 

171,00 

JA-80L - vnitřní siréna ks 2,00 1 416,00 2 832,00 1 416,00 2 832,00 

Jablotron EYE-02 3G - kamera ks 1,00 10 521,00 10 521,00 10 521,00 10 521,00 

Lenovo Yoga Tablet 2 ks 1,00 6 199,00 6 199,00 6 199,00 6 199,00 

SA214-18 Bezúdržbový akumulátor ks 1,00 1 139,00 1 139,00 1 139,00 1 139,00 

EPS 
      

1X-F4-20 - ústředna ks 1,00 6 114,00 6 114,00 6 114,00 6 114,00 

DP951 - opticko-kouřový ks 12,00 1 371,00 16 452,00 1 371,00 16 452,00 

DT952 - tepelný ks 1,00 1 081,00 1 081,00 1 081,00 1 081,00 

DB950 - montážní základna ks 13,00 97,00 1 261,00 97,00 1 261,00 

AS368 - siréna ks 4,00 1 028,00 4 112,00 1 028,00 4 112,00 

El. vrátný 
      

Domovní videotelefon, barevná sada pro 4 

účastníky se zapuštěným tablem 4 CDV 43Q + 

DRC 4UC 

ks 1,00 24 974,00 24 974,00 24 974,00 24 974,00 

Internet 
      

Modem - poskytovatel připojení ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Switch D-Link DES-1018P 

16x100+2xGbit+2xSFP Smart 
ks 1,00 5876,00 5876,00 5876,00 5876,00 

       

Kabely 
      

SYKFY 2x2x0,5 m 292,00 6,00 1 752,00 6,00 1 752,00 

CYKY-O 2x1,5 m 212,00 8,00 1 696,00 8,00 1 696,00 

SYKFY 4x2x0,5 m 32,00 8,00 256,00 8,00 256,00 

FTZ 2ER 1,5; Firetuf m 175,00 63,50 11 112,50 63,50 11 112,50 

DATACOM FTP Cat5e PVC kabel 100m (drát), 

šedý 
ks 2,00 853,00 1 706,00 853,00 1 706,00 

CYKY 3x1,5 m 13,00 15,00 195,00 15,00 195,00 

SYKFY 3X2X0,5 m 12,00 7,00 84,00 7,00 84,00 

VCEOY 75-5,6 m 94,00 15,73 1 478,62 15,73 1 478,62 

Kopos KF 09075 FA TRUBKA DVOUPL. 

KOPOFLEX FA 
m 203,00 26,00 5 278,00 26,00 5 278,00 

Koncovka STP RJ45, stíněná, drát i licna ks 10,00 3,47 34,70 3,47 34,70 

Kabely - celkem 
   

23 592,82 
 

23 592,82 
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Slaboproud - celkem 
   

148 705,52 
 

153 235,52 

       

Rozváděč 
      

LPN-4B-1 ks 2,00 226,00 452,00 226,00 452,00 

LPN-10B-1 ks 25,00 134,00 3 350,00 134,00 3 350,00 

LPN-16B-1 ks 22,00 114,00 2 508,00 114,00 2 508,00 

Jistič LPN-16B-3 ks 2,00 495,00 990,00 495,00 990,00 

Jistič LPN-25B-3 ks 6,00 578,00 3 468,00 578,00 3 468,00 

Svodič přepětí - SJBC-25E-3N-MZS ks 1,00 19 924,00 19 924,00 19 924,00 19 924,00 

Pojistka PHNA000 40A gG ks 3,00 110,00 330,00 110,00 330,00 

Proudový chránič OFI-25-4-030AC ks 6,00 1 403,00 8 418,00 1 403,00 8 418,00 

Zapuštěná rozvodnicová skříň RZG-4N56 ks 4,00 945,00 3 780,00 945,00 3 780,00 

Zapuštěná rozvodnicová skříň RZG-3N42 ks 2,00 878,00 1 756,00 878,00 1 756,00 

Zapuštěná rozvodnicová skříň RZG-2N28 ks 2,00 499,00 998,00 499,00 998,00 

Svodič přepětí HAKEL PI-k8 30080 ks 2,00 1 990,00 3 980,00 1 990,00 3 980,00 

Hlavní jistič LPN-32B-3 ks 1,00 728,00 728,00 728,00 728,00 

Rozváděč - celkem 
   

50 682,00 
 

50 682,00 

       

Elektromontáže - celkem 
   

1 033 

957,15  

1 038 

487,18 

       

Pozn: Cena za montáž bude detailněji popsána 

a přesně vykalkulována zhotovitelem. Hrubý 

odhad celkové ceny za montáž jsou 2/3 celkové 

ceny za materiál. 
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B.    Elektronické přílohy vložené na CD-ROM 

 


