
TÉMA:
ELEKTROINSTALACE

Sjednocení řízení poskytuje 
kontrolu nad všemi procesy v domě.

Propojené součásti systému 
si předávají informace  
a upravují výkon. 

Úspory 
v nákladech  
na energie díky 
technologiím
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Moderní bydlení se už zdaleka 
netočí jen kolem kamen, která 
dávala celé rodině jídlo, teplou 
vodu a především teplo. Dnešní 
požadavky na bydlení jsou 
mnohem náročnější, což je 
znát i na tom, kolik technologií 
doma každý z nás má. Dnes nám 
nejde jen o to přečkat zimu, ale 
i o určitý komfort – z dnešního 
pohledu spíše minimální 
standard.

Celá řada různých výrob-
ců nabízí mnohá řešení 
a předhánějí se ve vršení 

dalších a dalších funkcí. Prav-
dou je, že drtivá většina těchto 
možností je kupujícímu ve finále 
k ničemu a jen mizivé procento 
uživatelů má potřebu nad svými 
technologiemi dále přemýšlet 
a ladit jejich nastavení. Tím se 
dostáváme k jádru celého pro-
blému, k základní filozofii. Co 
vlastně jako majitel nemovitosti 
od těchto technologií požaduji? 
Co mi mají přinést? Jak moc se 
chci účastnit samotných procesů 
v domě a neustále do nich zasa-
hovat? Od těchto otázek se pak 
odvíjí návrh samotných systémů, 

použitých technologií a vůbec 
celkového pojetí domu.

Zcela nezávisle
Řekněme, že naším vysněným 
cílem bude dům zcela nezávislý na 
cizích sítích, co se plynu, elektřiny 
nebo vody z městského řádu týká. 
Pomineme pasivní technologie, 
jako jsou třeba kvalitní zateplení, 
okna a dveře, a budeme se zabývat 
především těmi aktivními – mezi 
ty základní bude patřit vytápě-
ní domu, svícení, vaření, ohřev 
užitkové vody, větrání a stínění. 
Zároveň musíme nalézt optimální 
rovnováhu mezi ziskem energií 
a jejich spotřebou, a navíc zajistit, 
abychom měli k dispozici dostatek 

energie tehdy, když ji potřebuje-
me. Tím, že nebudeme samostatně 
řešit jednotlivé části zvlášť a zvolí-
me jedno zastřešující řešení, mů-
žeme dosáhnout zajímavých úspor 
již ve fázi pořizování tohoto jed-
notného systému řízení. Centrální 
řízení vychází zpravidla levněji 
a k ovládání domu stačí pouze jed-
na aplikace. V rámci úspory počtu 
dálkových ovladačů a ovládacích 
panelů je vhodné zvážit jednotný 
systém k řízení domu.

Úspory energií ve vašem 
domě
Sjednocení řízení poskytuje 
kontrolu nad všemi procesy 
v domě a skýtá tak velmi výhodné 

propojení jednotlivých funkcí 
tak, aby byl výsledek co nejlepší. 
Například propojením FVE s aku-
mulátorem, spolu se solárními 
panely a analýzou chování obyva-
tel domu, bude dům energeticky 
velmi málo závislý na externích 
dodavatelích energií. Namísto 
hlavního jističe před elektromě-
rem s dnes běžnou hodnotou 
25A/3F například stačí jen 10 
(16A)/3F. To může v závislosti na 
distributorovi a sazbě znamenat 
třeba až 40% úsporu za platbu 
jističe (nikoli za celou fakturaci, 
ale za jednu ze tří složek celkové 
ceny energie). Navíc díky měření 
spotřeby domu v jednotlivých 
okruzích lze získat zajímavé in-
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Pokud sečteme všechny drobné 
ÚsPory a vhodně zkombinované instalované 

technologie, lze dojít k závěru, že úpravami 
chování a přizpůsobení se podmínkám bude 

dům energeticky velmi málo závislý na 
externích dodavatelích energií.
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Cílem inteligentních systémů 
jsou úspory a komfort.

Důležité jsou bezpečnostní 
funkce, například automatické 
vypnutí v nepřítomnosti.

lexikon stavitele

doporučujeme  
Pro elektroinstalaci

SySTém KNX
Systém KNX je celosvětově rozšířený a zastřešuje mnoho set 
výrobců technologií. Snadno tak dokáže nahradit jednotlivé 
produkty, pokud uživatel hledá jiné funkce, které nynější 
dodavatel nenabízí, či v případě, že dodavatel přestal 
dodávat zařízení na trh. V dnešní době se navíc vyrábí 
například už i žaluzie s přímo zabudovanou integrovanou 
sběrnicí KNX, stejně tak pohony na vrata nebo plynové či 
jiné kotle, případně klimatizační jednotky. I u výrobků, kde 
KNX sběrnice není jejich automatickou součástí, existují různá 
rozhraní, jak i tyto spotřebiče do systémů na bázi KNX zapojit.
www.hager.cz

komPletní řešení automatizace 
budov spolu s domovními přístroji 
polo a spínači Berker nabízejí 
elektrikářům jedinečnou možnost 
zhodnotit jejich know-how. 

formace o chování rodiny a pře-
devším o tom, co ve fakturách 
tvoří největší podíl z fakturované 
částky. Lze tak efektivně reagovat 
na zjištěné skutečnosti při hledání 
dalších úspor, což je opět další 
krok k nezávislosti uživatele na 
vnějším světě.  

vybíráme vypínače
Samostatnou kapitolou v úspo-
rách je řízení osvětlení – roz-
hodující je nejen správný výběr 
světelných zdrojů, ale také jejich 
efektivní řízení. Ani vypínače ne-
zůstaly ušetřeny trendu pronikání 
inteligentní elektroinstalace do 
domácností. A proto i na pohled 
obyčejný vypínač může pod líbi-

vým designem skrývat překvape-
ní. Možná je to bezdrátový vypí-
nač, který vysílá povely k ovládání 
osvětlení a žaluzií radiofrekvenč-
ním signálem. Nebo je to vypí-
nač napojený na rozhraní KNX. 
Vypínače pak lze doplnit o další 
ovládací prvky: dálkové ovládání, 
dotykové a tlačítkové senzory 
nebo vizualizační panely. Bezdrá-
tové řešení nachází uplatnění ne-
jen při výstavbě nových objektů, 
ale k nezaplacení je především při 
rekonstrukcích stávajících budov 
a bytů. A právě se vzrůstajícími 
možnostmi, co vše lze pomocí in-
teligentní instalace doma ovládat, 
máte i vy stále více důvodů o jejím 
pořízení uvažovat.
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TÉMA:
IZOLACE STŘECHY

Renomované firmy nabízejí 
komplexní systémy a servisní služby.

Rostlin, které jsou vhodné pro vegetační 
střechy, je celá řada a firmy vám s jejich 
výběrem zodpovědně poradí.

Zvládne sucho
Systém Knauf Insulation Urbanscape je 
jednoduchý na instalaci, údržbu a minimálně za-
těžuje konstrukci střechy. Je proto vhodný i pro 

ozeleňování starších střech, jejichž konstrukce snesou jen 
menší zátěž. Jako hlavní složku ve skladbě používá patento-
vanou vrstvu minerální vlny s velmi nasákavými polymery, 
které dokážou zadržet dostatek vody během příznivých dní, 
aby ji průběžně v době sucha rostlinám z rodu rozchodníků 
uvolňovaly. Takto ozeleněné střechy nevyžadují pravidelné 
zavlažování. Pohledové střechy lze ponechat jejich osudu, 
aniž by jim musela být věnována časově náročná údržba. 
V případě dlouhodobého období bez dešťů a vysokých tep-
lot je však třeba střechu zalít.
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Úsporné
Úsporná střecha Isover je 
nejčastějším typem ozeleněných 
střech. Skladby s nízkou exten-

zivní vegetací jsou nenáročné na údržbu a také 
jsou cenově nejdostupnější. Ideální jsou nízké 
trsovité sukulentní rostliny, které se samovolně 
plošně rozrůstají a regenerují. Mezi doporuče-
né rostliny patří rozchodníky, netřesky a další 
rostliny, které se zvládnou vypořádat s extrém-
ními podmínkami jako je dlouhotrvající sucho, 
silný vítr nebo přímé sluneční záření. Obvyklá 
skladba ze sortimentu Isover sestává z jedné 
desky Isover Flora (50 mm) a minimální vrstvy 
substrátu (30 mm). V případě velmi malého 
sklonu střechy (0–4 %) je doporučeno použít 
drenážní fólii jako ochranu proti přemokření. 
Úsporná střecha je vhodná i pro rekonstrukce.
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Zatravněné střechy se dají používat 
i na průmyslových budovách.

Podle únosnosti střechy 
se doporučuje standardní 
nebo odlehčená varianta. 

lexikon stavitele

Komplexní

Vegetační střechy 
zvyšují rozhodujícím 
způsobem hodnotu 

budovy. Bauder nabízí kompletní 
skladby vegetačních střech, a to 
plochých i šikmých. Jednotlivé 
prvky skladby se navrhují podle 
toho, zda střechu zatravňujeme 
extenzivně nebo intenzivně. 
Garáže, přístřešky a jiné malé 
plochy je  pak možno extenzivně 
zatravnit pomocí Bauder vege-
tačních sad. Podle únosnosti 
střechy se doporučuje standardní 
nebo odlehčená varianta. 
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