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automatizace v budovách

Nová úroveň bezdrátových sítí

Jedním z klíčových systémů bývalé kanad-
ské textilky jsou bezdrátové sítě, které byly 
instalovány v celém třetím patře budovy, kde 
sídlí kanceláře divize Small Building Systems 
společnosti Schneider Electric. V prostoru se 

nachází 30 zón. Každá je vybavena prostoro-
vým regulátorem SE8000 (obr. 2), který uži-
vateli umožňuje ovládat nastavení HVAC (to-
pení, větrání a klimatizace). Regulátory jsou 
vybaveny snímači přítomnosti a díky tomu 
zajišťují optimální teplotu v zóně v závislosti 
na tom, zda se v ní někdo nachází. Reguláto-
ry SE8000 jsou prostřednictvím ZigBee bez-
drátově propojeny s víceúčelovými řídicími 
stanicemi MPM (Multi-Purpose Manager), 
které ovládají ventilační jednotky s proměn-
ným průtokem vzduchu v každé zóně (obr. 3).

Všechny regulátory jsou propojeny do 
bezdrátové sítě, jejíž chod zajišťují pouhé 
tři stanice MPM. Ty jsou dále integrovány 

Proměna staré textilky v Kanadě na energeticky 
úspornou administrativní budovu

do softwarového systému Schneider Electric 
StruxureWare Building Expert, který zajišťu-
je webové rozhraní pro monitorování a řízení 
všech funkcí a zařízení v celém třetím patře. 
Ke stanicím MPM jsou připojena také bez-
drátová zařízení s rozhraním EnOcean, která 
se používají k automatické regulaci osvětle-

ní na základě programů definovaných uživa-
telem v softwaru StruxureWare Building Ex-
pert. Celé toto řešení, nazvané SmartStruxu-
re Lite, lze integrovat do dalších nadřazených 
systémů pro správu budov, např. SmartStru-
xure, popř. zakomponovat do EcoStruxure, 
systémové architektury Schneider Electric.

ky. Kromě toho má budova velká okna, kte-
rá propouštějí velké množství denního světla 
(obr. 4). Snímače monitorují intenzitu přiro-
zeného osvětlení a podle toho regulují výkon 
LED svítidel. Za slunečného počasí jsou tedy 
svítidla zhasnuta a při západu slunce se po-
malu rozsvěcují pro zajištění konstantní úrov-
ně osvětlení.

Řízená ventilace podle koncentrace CO2

K moderním systémům rovněž patří 
ventilace, jejíž provoz je řízen podle po-
žadavku uživatelů budovy a na základě 
měření koncentrace CO2. Americké nor-
my ASHRAE vyžadují, aby v komerčních 
budovách byla zajištěna adekvátní venti-
lace, která zabrání výskytu nadlimitních 
koncentrací CO2. Tento požadavek byl tra-
dičně řešen větráním s konstantním průto-
kem vzduchu z venkovního prostředí, ale 
nepřetržitý provoz ventilátorů a klimatiza-
ce znamená plýtvání energií. V rekonstruo-
vaných kancelářích v Montrealu je využí-
ván efektivnější přístup: snímače monitoru-
jí koncentrace CO2 v kancelářích a aktivují 
příslušné ventilační systémy pouze tehdy, 
když je to třeba. Takto řízená ventilace za-
jišťuje zdravé pracovní prostředí při nižší 
spotřebě energie.

Měření spotřeby elektřiny

V budově bývalé textilní továrny v Mont-
realu funguje také integrované měření spo-
třeby elektrické energie. Čtyři elektroměry 
Schneider Electric měří veškerou spotřebu 

elektřiny v kancelářích, včet-
ně hlavního rozvodu, HVAC 
a osvětlení.

Pražské Florentinum

Podobnou technikou jako bu-
dova v Montrealu je vybaven 
i administrativní komplex Flo-
rentinum v Praze. V budově jsou 
nainstalovány desítky tisíc mě-
řicích bodů, které automatic-
ky ovládají topení, klimatiza-
ci i osvětlení. „Do budovy jsme 
dodali vedle elektroměrů s ko-
munikací M-bus také přípojni-
cové systémy Canalis, transfor-

mátory Trihal 2 000 kV·A a dobíjecí stanice 
pro elektromobily,“ řekl Marek Svatuška, ob-
chodní ředitel divize Energy ve společnosti 
Schneider Electric.

(Schneider Electric)

Obr. 4. Kancelář typu open space je osvětlena denním 
světlem a LED svítidly

Obr. 1. Zrekonstruovaná budova bývalé 
textilní továrny v Montrealu je nyní obytným 
a administrativním střediskem, kde sídlí 
mj. i technická a vývojová kancelář firmy 
Schneider Electric

Obr. 2. Prostorový regulátor SE8000

Obr. 3. Řídicí stanice MPM komunikují s regu-
látory SE8000 prostřednictvím bezdrátové sítě 
ZigBee a ovládají jednotky ventilace

Proměnit starou opuštěnou textilku v Montrealu na moderní, energeticky úspornou stav-
bu – to byl společný cíl kanadského developera Groupe Montoni a společnosti Schneider 
Electric (obr. 1). Ze staré továrny na textil je dnes kancelářský objekt a zároveň „výkladní 
skříň“ moderní automatizace technických zařízení budov. Budova je vybavena systémy 
pro efektivní využití denního světla, ventilací řízenou podle využití jednotlivých místností 
a dalšími moderními soustavami, jejichž prvky spolu komunikují prostřednictvím bezdrá-
tových sítí. Podobné budovy stojí i v České republice. Příkladem je pražské Florentinum.

Osvětlení

Mezi nejdůležitější novinky v budově bý-
valé továrny patří osvětlení LED panely, které 
spotřebuje desetkrát méně elektřiny než zářiv-


