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Tab. 1. Měření kvality vzduchu v různých prostředích
Typ prostoru Zdroje zátěže Měřená veličina

osoby zvláštní zátěž, 
zápachynekuřáci kuřáci CO2 VOC

Školy 
školy – učebny · ·
školy – tělocvičny · ·
Kancelářské prostory
halové kanceláře · ·
konferenční místnosti · ·
kanceláře · ·
Kulturní zařízení
divadla · ·
koncertní sály · ·
haly · · · ·
předsálí · · · ·
výstavní haly · ·
Pohostinství
jídelny · · · ·
hotelové pokoje · ·
hotelové pokoje · · ·
kuchyně · · ·
sanitární zařízení · · ·
konferenční místnosti · ·
Prodejny
prodejní plochy · ·
sklady · · · ·
Výrobní prostory
dílny bez cizích látek · ·
dílny zatížené (nátěro-
vé hmoty atd.)

· · ·

Obytné prostory
obytné prostory  
(podle využití)

· · · · ·

rám kabeláže, nebo přímo jako regulátor kli-
matizace, topení, světla a žaluzií. Konkrét-
ní podoba systému závisí na ceně PLC a I/O 
modulů; např. Wago používá svou podstani-
ci 750-849 jako výkonný pokojový regulátor 
s možností přídavných komunikačních mo-
dulů pro bezdrátová čidla, řízení osvětlení 
prostřednictvím EIB/KNX apod. „Inteligen-
ce“ systému se pak přesouvá do podhledu 
a bývá vzhledem k ceně PLC společná pro 
několik místností.

Snímače s komunikační sběrnicí

Snímače vybavené komunikační sběrni-
cí pro přenos dat do PLC nebo jiné centrální 
jednotky jsou využívány v těchto případech:

– u extrémních délek vedení (nad 100 m), 
kdy by signál již nemohl být do PLC pře-
nášen s dostatečnou přesností nebo odol-
ností proti rušení,

– pro sběr dat v archivech, skladech atd., kde 
se vyplatí používat liniovou topologii, kte-
rá spoří kabeláž. 
Komunikativní snímače jsou i cenové 

výhodné. Například snímač teploty a vlh-
kosti s komunikační jednotkou stojí asi 
3 000 ko run, naproti tomu snímač s výstupem 
2× 0 až 10 V asi 2 400 korun, ale do nákla-
dů je ve druhém případě nutné zahrnout cenu 
dvou analogových vstupů na PLC. V důsled-
ku toho je cena přibližně stejná. Komunika-
tivní snímač navíc ušetří stovky metrů kabe-
lu, tedy tisíce korun. 

Dalším důvodem, proč používat komunika-
tivní snímače, je jednodušší rozšiřování nebo 
úprava systému: jestliže se zákazník rozhod-
ne doplnit vzduchotechnickou jednotku po-
sluchárny měničem frekvence, komunikativ-
ní prostorový ovladač s čidlem teploty stačí 
vyměnit za ovladač s čidlem teploty a CO2 
a žádné další hardwarové úpravy nejsou nutné.

V technice budov se používá několik typů 
sériových sběrnic: nejčastější, dnes již klasic-
ký Modbus RTU/RS-485, EIB/KNX, BACnet/ 
/MS-TP a LON spolu s firemně specifický-
mi protokoly (většinou na lince RS-485), jako 
je Arion firmy AMiT, Saia S-Bus, CIB (Teco) 
a další. Nelze říci, který z nich je „nejlepší“ – 
Modbus má výhodu třicetiletého standardu, 
jednoduchou implementaci v PLC a reálnou 
přenosovou rychlost plně vyhovující požadav-
kům na řízení budov, EIB/KNX nabízí intui-
tivní a komfortní inženýrink, ovšem s použitím 
placeného softwaru a menší flexibilitou. Sběr-
nice LON s protokolem LonTalk se po velkém 
očekávání v 90. letech minulého století dnes již 
v Evropě přestává používat, byť na asijských 
a amerických trzích je stále široce podporována. 
Trend potvrzují i vedoucí firmy v oboru: Sie-
mens během posledních patnácti let postupně 
uváděl na trh regulátory ventilátorových kon-
vektorů (fancoil) s rozhraním LON (RXC...), 
KNX (RXB...), avšak nejnovější regulátory 
(RDF...) disponují protokolem Modbus/RS-485. 

Závěrem

Přestože v oboru řízení budov je vyví-
jen extrémní tlak na cenu produktů i služeb, 
na trhu v České republice jsou nabízeny kva-
litní komponenty české i zahraniční výroby. 
Mezi kritické fáze při instalaci v současné 
době patří především montáž, při níž je mož-
né nevhodným umístěním snímače způsobit 
zásadní chybu měření, a chybějící postcom-
missioning, neboli průběžná úprava regulač-
ních funkcí a optimalizace provozu technic-
kých zařízení. Až po těchto úpravách může 
měření přispět k úspornému provozu zaříze-
ní a snížení provozních nákladů.

Jan Vidim, Domat Control System
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o nejzajímavější referenci 
Firma GEOVAP, spol. s r. o., vyhlašuje 

čtvrtý ročník Soutěže o nejzajímavější refe-
renci SCADA/HMI systému Reliance, tento-
krát za rok 2013 (www.reliance.cz). Účast-
níci mají naději na získání hodnotných cen. 
Soutěž trvá od 1. dubna do 30. září 2013. 
Do soutěže je možné přihlásit jakékoliv 
množství referencí – čím více referencí, tím 
větší je šance na výhru. Pro přihlášení sou-

těžní reference je třeba vyplnit příslušný for-
mulář, dostupný na www.re liance.cz, a poslat 
jej na adresu info@reliance.cz s předmětem 
Reliance soutěž. Reference zaslané po uzá-
věrce nebudou do soutěže zařazeny. Po uzá-
věrce soutěže (30. září 2013) budou zaslané 
soutěžní reference vyhodnoceny celým tý-
mem tvůrců systému SCADA/HMI Reliance. 

První tři nejúspěšnější řešitelé získají násle-
dující ceny: licence Reliance Design Enterpri-
se s neomezeným počtem datových bodů (1. 
cena), licence Reliance Design Enterprise pro 
8 000 datových bodů (2. cena), licence Relian-

ce Design Enterprise pro 5 000 datových bodů 
(3. cena). Prémií pro všechny výherce je láhev 
kvalitního červeného vína a dárkové předměty 
Reliance. Reference budou hodnoceny přede-
vším podle těchto kritérií: oblast nasazení, pří-
nos pro koncového uživatele, rozsah instalace 
(počet datových bodů, počet licencí), grafické 
provedení aplikace, obrázková dokumentace 
(sejmuté obrazovky, popř. foto z dispečinku 
nebo místa nasazení), vazby na stávající sys-
témy u zákazníka (ERP, MES, ZIS atp.), pou-
žití tenkých klientů. 
[Tisková zpráva.]                                     (šm)


