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1 Úvod 

Jsem studentem SPŠ a VOŠ v Písku, jako zadání mé maturitní práce bylo zakomponovat 

do už předpřipraveného inteligentního domu, který máme ve škole jako učební 

pomůcku, nebo se využívá také na různé soutěže jako jsou například SOČ a Enersol 

tlačítkový snímač s LCD displayem, přes který se celý dům bude ovládat. Bude se v něm 

řídit veškeré osvětlení, žaluzie, scény a vypínání zásuvek. Jako další úkol pro mě byl do 

inteligentního domu zařadit indukční snímač, který zastaví žaluzie v poloze otevřeno, 

nebo zavřeno. A do třetice jsem měl zakomponovat do inteligentního domu inteligentní 

snímač osvětlení, který bude hlídat světlo v domě a tím řídit osvětlení zářivky. 
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1.1 Anotace 

Cílem mé práce bylo nastavit dům tak, aby člověk, který by si inteligentní 

elektroinstalaci pořídil do svého domu měl co nejméně fyzické námahy, může řídit celý 

dům je jedním snímačem s LCD displayem a to díky tomu že při zakomponování snímače 

do inteligentního domu se museli nastavit vazby mezi vstupem a výstupem, každé 

tlačítko má svůj signál, který vyšle a na výstupu ovládá určitý člen, který je pro tlačítko 

nastavený. Člověk se ve svém domě musí cítit co nejlépe a to bylo cílem mé prácě 

nastavit a naprogramovat dům tak aby člověk nemusel běhat od jednoho vypínače ke 

druhému. 
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2 Rozdíl mezi klasickou a sběrnicovou instalací 

 

 

2.1 Klasická elektroinstalace 

Historie klasické elektroinstalace se datuje na konec 19. století, kdy byl od uživatelů 

požadavek na ovládání několika svítidel v domě. V dnešni době se klasická 

elektroinstalace používá stále ve velké míře pro ovládání osvětleni, ale také pro ovládání 

zásuvek, rolet, žaluzii, topeni a dalších spotřebičů. Investor je nucen se již ve fázi 

projektu, nejpozději při hrubé stavbě, rozhodnout o umístění a ovládání spotřebičů. 

Jakákoliv pozdější změna funkcionalicity s sebou nese vice náklady na úpravu 

elektroinstalace, spojené většinou s hrubým zásahem do stavebních konstrukcí. 

 

 

 

 

 

2.2 Sběrnicová elektroinstalace 

Sběrnicová elektroinstalace Ego-n je navržena pro zvýšení komfortu a variability 

elektroinstalace. Základním rozdílem proti klasické elektroinstalaci je způsob tažení 

kabeláže, který celý postup velmi zjednodušuje. Elektroinstalatér dostává do ruky 

nástroj, kterým lze velmi snadno elektroinstalaci rozšířit, změnit funkce vypínačů, 

instalaci ovládat na dálku a dalších funkcí, které jsou obtížně realizovatelné, nebo 

nerealizovatelné v klasické elektroinstalaci. 
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3 systém ego-n umožňuje 

 

 

 Řízení spínání a stmívání osvětlení 

 detekci vnitřního i venkovního pohybu 

 řízení pohonu žaluzii a rolet 

 řízení vytápěni a chlazeni, klimatizace 

 ovládání a řízení spotřebičů 

 logické, centrální a časové funkce 

 návaznost na EZS (přes binární vstupy a výstupy expanderů systému) 

 vizualizaci a dálkové ovládání (pomoci vhodného tabletu, PC, kapesního počítače 

PDA nebo MDA) 

 vzdálený přistup a ovládání (prostřednictvím GSM a internetu) 

 

 

4 základní informace od ego-n 

Ego-n je sběrnicový systém využívající pro komunikaci mezi jednotlivými prvky 

sběrnici, tvořenou speciálním čtyř žílovým kabelem, dva z nich slouží pro přenos 

informace a dva pro napájení prvku systému. V případě potřeby lze použít i bezdrátové 

ovládací prvky. 
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Sběrnice v systému Ego-n (viz. obrázek č.4) 

Systém tvoří dva typy sběrnice, které zprostředkovávají (přenášejí) komunikaci mezi 

jednotlivými prvky. 

 Primární sběrnice 

 Sekundární sběrnice 

 

 

Na základní primární sběrnici jsou připojeny jednotlivé vstupy – snímače ( tlačítkové 

snímače, digitální vstupy apod. ), výstupy – akční členy ( modul spínací, stmívací apod. 

)vždy modul řídící zajišťuje přenos informací mezi prvky systému a modul napájecí. Na 

jednu primární sběrnici lze připojit maximálně 64 prvků systému. 

 

Sekundární sběrnice propojuje řídící členy (primárních sběrnic) a jsou na ni připojeny 

stupně vstupní jednotky jako jsou modul komunikační ( zároveň slouží k napájení 

sekundární sběrnice), modul GSM, modul vysílací RF a modul logických funkcí. 

Sekundární sběrnice je zpravidla pouze v rozvaděči. Je nutné počítat s pouze 

dostatečným místem (s prostorovou rezervou ) v rozvaděči pto umístění dalších modulů 

sekundární sběrnice. Počet řídících modulů propojených sekundárních sběrnicí je 

maximálně osm. V největším rozsahu instalace může být do systému zapojeno až 512 

prvků. Pokud je v instalaci více sekundárních prvků stejného typu, je nutné u každého 

z nich nastavit rozdílnou sekundární adresu. 

 

 

5 Úrovně nastavování systému ego-n 

-Systém Ego-n je trořen dvěma úrovněmi (Basic a Plus) v závislosti na funkcionalitě 

instalace 

 

5.1 Basic 

instalace s jedním řídícím modulem. Lze programovat bez použití počítače tlačítkovým 

módem. Je možné ovládat spínací osvětlení, stmívání, činnost rolet a žaluzií, provázání 

termostatů a snímačů pohybu. Při aktivaci příslušného výstupu, akčního členu a 

přiřazením tlačítka snímače dvojitým stiskem hmatníku tlačítka. 
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5.2 Plus 

představuje instalaci s více než jedním řídícím modulem nebo s požadavky na logické 

funkce. GSM ovládání, popřípadě vizualizaci. V tomto případě je nutné nastavit 

parametry prvků systému a systém oživit programovým režimem. Musíme systém 

propojit s počítačem přes komunikační modul a použít program Ego-n asistent. Kde 

vytváříme vazby mezi vstupem a výstupem.  

 

6 Nastavování vazeb v programu Ego-n asistent 

 

 

6.1 vytváření základních vazeb 

aby systém mohl fungovat, je nutné vytvořit takzvané vazby mezi snímačem a 

výstupním prvkem systému. Ve variantě basic se tak děje pomocí ovládacích tlačítek na 

jednotlivých přístrojích. Podobným způsobem se vytvářejí vazby i pomocí programu 

Ego-n asistent. Zde k tomuto účelu slouží i karty „vazby“ a „vazby pokročilé“. Po aktivaci 

je na pravé straně okna programu seznam použitelných výstupů systému, rozděleny do 

skupin podle druhu. Na levé straně je seznam použitelných snímačů systému, opět 

rozdělených podle skupin. K vytvoření vazby jsou zapotřebí následující kroky: 

 V pravé části vybereme požadovaný výstup, který chceme ovládat 

 V levé části vybereme požadovaný snímač, kterým chceme ovládat vybraný 

výstup 

 Ve střední části okna programu klidneme na tlačítko nový 

 V zobrazeném okně nastavíme parametry, které požadujeme pro danou vazbu. 
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7 Snímače Ego-n ( viz. obrázek č. 2 )  

 

 

7.1 Snímač tlačítkový s LCD 

tlačítkový snímač s LCD se peužívá v systému Ego-n pro komfortní ovládání zvolených 

výstupů, nebo spotřebičů s možnou vizualizací výstupů. Obsahuje také časové funkce. 

 

7.1.1 Funkce v úrovni Basic (bez PC) 

 Ovládání až 16cti naprogramovatelných výstupů ( spínání, stmívání, volání 

funkce scény atd.) 

 Signalizace až 16cti hlášení zpráv o stavu sběrnice 

 Obsahuje 4 časové bloky pro časové ovládání prvků sběrnice (například rolet) 

 Obsahuje snímač teploty pro měření v místě instalace 

 

7.1.2. Funkce v úrovni PLUS ( s PC ) 

 Ovládání naprogramovaných výstupů ( spínání, stmívání, vyvolání funkce scény 

atd. , funkci výstupu lze naprogramovat na libovolný hmatník snímače) 

 Aktivace útlumů teploty pro termostaty 

 

 

7.2 snímač osvětlení Ego-n, vestavný (viz. obrázek č.3 ) 

je určen k měření úrovně osvětlení v objektech vybavených sběrnicí Ego-n. Změřená 

hodnota může prostřednictvím akčních členů řídit například zapínání a vypínání 

osvětlení, spouštění žaluzií a podobně. V případě potřeby může být snímač osvětlení 

použit ve spolupráci se stmívacím modulem výstupů i jako regulátor konstantní úrovně 

osvětlení. 
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7.2.1 Funkce v úrovni BASIC ( bez PC ) 

Soumrakový spínač – ovládání světel. Pro snímač osvětlení ve funkci pro řízení 

konstantní úrovně osvětlení je třeba aby místo měření osvětloval světelný zdroj řízený 

stmívacím modulem, nebo modulem výstupů ( akční člen ) . Snímač osvětlení porovnává 

změřenou úroveň osvětlení s předem nastavenou požadovanou úrovní. Podle výsledku 

snímač předává do sběrnice příkaz pro zvýšení, nebo naopak snížení výkonu světelného 

zdroje v mém případě zářivky. Konstantní úroveň se ovládá ( spínání, vypínání, 

stmívání) v našem případě snímačem s LCD dasplayem. To znamená že nastavíme vazbu 

mezi zářivkou a námi zvoleným tlačítkem. Tlačítku určíme že bude fungovat jako „dvě 

tlačítka“ pokud stiskneme na jednu část rozsvítí se úplně, pokud stiskneme na druhou 

část tlačítka zhasne úplně. Pokud ale první tlačítko podržíme déle začne se zářivka 

pomalu rozsvěcet a rozsvěcuje se do té doby než tlačítko pustíme, nebo do té doby než 

se rozsvítí na maximální úroveň. Pokud stiskneme druhou část tlačítka tak se začne 

zářivka pomalu zhasínat, do té doby než pustíme tlačítko, nebo dokavaď nezhasne 

úplně.  
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8 Nastavení a zakomponování LCD modulu do inteligentní instalace. 

  

8.1 Zakomponování LCD modulu 

 Nejprve jsem musel propojit snímač s LCD displayem s primární sběrnicí a se 

všemi snímači připojenými do inteligentního domu. Když jsem připojil snímač 

k primární sběrnici ihned se rozsvítil, protože ta funguje i jako napájení, přímo na 

displayi jsem nastavil čas, který se nastavil v úrovni BASIC a nastavil jsem pomocí této 

úrovně i osvětlení jako je základní vypínání a zapínání všech světel v objektu domu. 

Pomocí úrovně PLUS jsem nastavil scény, které zahrnují scénu vaření ( všechna světla 

v baráku jsou vypnuta, kromě kuchyně, ve které svítí zářivka nad kuchyňskou linkou i 

osvětlení zabudované ve stropě ), scénu TV ( všechna světla v domě jsou vypnuta jen 

televize je spuštěna ) scénu vše zapnuto   ( všechna světla v domě jsou zapnuté). Dále 

jsem pomocí úrovně PLUS nastavil žaluzie, které se po sepnutí tlačítka „otevřít“ začnou 

otáčet a otevírat. Žaluzie se zastaví když jsou plně otevřeny pomocí indukčních snímačů, 

které jsou zabudovány nad jednou ze žaluzií. Na žaluzii jsem přidal ze shora  dva plíšky, 

které slouží k tomu, že když jsou žaluzie plně otevřeny tak indukční snímače zaregistrují 

plíšek, který je na žaluzii a přestane motor se žaluziemi otáčet. Ten samí indukční 

snímač je i na druhé straně, to znamená že když se žaluzie zavírají tak když jsou zavřené 

úplně snímač zjistí přítomnost plíšku a motor přestane otáčet. V LCD snímači jsem 

v úrovni PLUS programoval i snímač osvětlení, který hlídá intenzitu osvětlení v 

„kuchyni“ domu. Snímač osvětlení jsem propojil s tlačítkem, který ovládá zářivku, tím 

vznikla vazba mezi tlačítkem, zářivkou snímačem osvětlení a stmívacím modulem. 

Pokud na LCD display nastavíme větší osvětlení zářivky inteligentní snímač zářivky zjistí 

změnu světla a porovná jí s nastavenou hodnotou, kterou jsem nastavil. Tím se přes 

stmívací modul buď to přidá napětí, abychom dosáhli určitého nastaveného osvětlení, 

nebo se ubere, pokud svítí světlo více než chceme. Tím dosáhneme toho že když bude do 

objektu svítit více světla tak zářivka bude svítit méně a bude využívat i méně elektrické 

energie a pokud bude v objektu větší tma zářivka bude svítit více. Tím dosáhneme 

úspory elektrické energie.  
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9 Orientační přehled cen 

 

9.1 Varianta A 

V této základní variantě jsou uvažovány následující funkce systému Ego-n®: 

• spínání osvětlení (venkovního a vnitřního – 16 okruhů) 

• detekce pohybu ve vnitřních prostorách 

• stmívání osvětlení (2 okruhy) 

Tato varianta umožňuje nastavení centrálních funkcí a scén. 

 

 

9.1.1 Ovládací prvky 

Pro ovládání všech funkcí systému jsou použity snímače tlačítkové jednonásobné a 

dvojnásobné.Tlačítkové snímače umožňují jednoduché ovládání všech spotřebičů v 

rodinném domě. Pro montáž na speciální podklady (sklo – obývací pokoj, nábytek - 

ložnice) jsou navrženy dva bezdrátové RF vysílače dvojtlačítkové. Pro automatické 

ovládání osvětlení na chodbách a schodišti jsou plánovány snímače pohybu. Všechny 

tyto ovládací prvky jsou uvažovány v designové řadě Time® nebo Element®. Pro 

pohodlnější ovládání osvětlení v obývacím pokoji slouží ruční šestnáctikanálový RF 

dálkový vysílač. 

 

 

9.1.2 Vnitřní osvětlení 

Pro každou místnost je uvažován jeden spínaný světelný okruh. V obývacím pokoji, 

koupelnách a kuchyni jsou spínané okruhy dva. V obývacím pokoji se uvažuje dálkové 

ovládání okruhů. 
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9.1.3 Vytápění 

V této variantě není regulace topné soustavy řešena prostřednictvím systému Ego-n. 

 

 

9.1.4 Centrální funkce 

Např.: při odchodu z domácnosti lze jediným stiskem tlačítka vypnout všechna světla 

nebo nastavit požadovanou kombinaci osvětlení (scénu) apod. Uvedené ceny jsou 

Katalogové ceny ABB (bez rabatu a DPH). 

Pozn.: Rozpočet neobsahuje standardní prvky elektroinstalace, tj. jističe, rozváděče, 

zásuvky, rámečky snímačů, silové vodiče a ostatní pomocný materiál pro rodinný dům. 

Neobsahuje ani montážní popř. projektové práce a nastavení systému. Toto vše by mělo 

být ve standardní cenové nabídce Vaší elektromontážní firmy. 
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9.2 Varianta B 

V této variantě jsou předpokládány stejné funkce jako ve variantě A, ale je doplněno 

lokální řízení vytápění systémem Ego-n® pro dosažení dokonalejší tepelné pohody v 

jednotlivých místnostech a zároveň úspor energie. 

 

 

9.2.1 Ovládací prvky 

Pro ovládání osvětlení jsou použity snímače tlačítkové jednonásobné a dvojnásobné. 

Tlačítkové snímače umožňují jednoduché ovládání všech spotřebičů v rodinném domě. 

Pro montáž na speciální podklady (sklo – obývací pokoj, nábytek - ložnice) jsou 

navrženy dva bezdrátové RF vysílače dvojtlačítkové. Pro automatické ovládání osvětlení 

na chodbách a schodišti jsou plánovány snímače pohybu. Pro regulaci topné soustavy 

jsou navrženy termostaty s otočným ovládáním. Všechny tyto ovládací prvky jsou 

uvažovány v designové řadě Time® nebo Element®. Pro pohodlnější ovládání osvětlení 

v obývacím pokoji slouží ruční šestnáctikanálový RF dálkový vysílač. 

 

  

9.2.2 Vnitřní osvětlení 

Pro každou místnost je uvažován jeden spínaný světelný okruh. V obývacím pokoji, 

koupelnách a kuchyni jsou spínané okruhy dva. V obývacím pokoji se uvažuje dálkové 

ovládání okruhů. 

 

9.2.3 Vytápění 

Lokální regulace topné soustavy je řešena 6 termostaty pro jednotlivé topné okruhy 

domu (obývací pokoj + kuchyň, pracovna, dětské pokoje, ložnice a koupelny), které řídí 

prostřednictvím systému přímo jednotlivá topná tělesa přes elektricky ovládané ventily.  

Pozn.: lze využít samozřejmě i pro podlahová topení teplovodní (také ventily) nebo 

elektrická (spínání napájení topných vodičů spínacími moduly). 
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9.2.4 Centrální funkce 

Např.: při odchodu z domácnosti lze jediným stiskem tlačítka vypnout všechna světla 

nebo nastavit požadovanou kombinaci osvětlení (scénu), přepnout termostaty do 

útlumu, apod. Uvedené ceny jsou Katalogové ceny ABB (bez rabatu a DPH). 

Pozn.:Rozpočet neobsahuje standardní prvky elektroinstalace, tj. jističe, rozváděče, 

zásuvky, rámečky snímačů, termohlavice, silové vodiče a ostatní pomocný materiál pro 

rodinný dům. Neobsahuje ani montážní popř. projektové práce a nastavení systému. 

Toto vše by mělo být ve standardní cenové nabídce Vaší elektromontážní firmy. 
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9.3 Varianta C 

 

 

Tato varianta předpokládá stejné funkce systému Ego-n® jako varianta B: 

• spínaní osvětlení - větší počet spínaných okruhů osvětlení (20) a zásuvek (4) 

• stmívání osvětlení (2 okruhy) 

• detekce pohybu ve vnitřních prostorách 

• lokální řízení vytápění. 

 

Je přidáno ovládání elektrických rolet, možnost zakomponování např. požárních hlásičů, 

EZS, okenních kontaktů apod. do systému, možnost vzdáleného ovládání přes GSM 

telefon a vizualizace resp. Ovládání prostřednictvím tabletu nebo PC. Tato varianta 

umožňuje nastavení centrálních funkcí a scén doplněné o logické funkce pro maximální 

provázanost provozu domu. 

 

 

 

9.3.1Ovládací prvky 

Pro ovládání osvětlení jsou použity snímače tlačítkové jednonásobné a dvojnásobné. 

Tlačítkové snímače umožňují jednoduché ovládání všech spotřebičů v rodinném domě. 

Pro montáž na speciální podklady (sklo – obývací pokoj, nábytek - ložnice) jsou 

navrženy dva bezdrátové RF vysílače dvojtlačítkové a dva čtyřtlačítkové. Pro 

automatické ovládání osvětlení na chodbách a schodišti jsou plánovány snímače pohybu. 

Pro regulaci topné soustavy jsou navrženy prostorové termostaty s otočným ovládáním. 

Všechny tyto ovládací prvky jsou uvažovány v designové řadě Time® nebo Element®. 

Pro pohodlnější ovládání osvětlení v obývacím pokoji slouží ruční šestnáctikanálový RF 

dálkový vysílač a např. tablet. 
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9.3.2 Vnitřní osvětlení 

Pro každou místnost je uvažován jeden spínaný světelný okruh. V koupelnách a kuchyni 

jsou spínané okruhy dva. V obývacím pokoji dva světelné okruhy s možností stmívání a 

ovládané zásuvky pro stojací lampy. V obývacím pokoji se uvažuje dálkové ovládání 

okruhů. Uvažuje se ovládání zahradního osvětlení. 

 

 

 

9.3.3 Vytápění 

Regulace topných okruhů je řešena pomocí systémových termostatů umístěných v každé 

místnosti, které řídí prostřednictvím systému přímo jednotlivá topná tělesa přes 

elektricky ovládané ventily. Pozn.: lze využít samozřejmě i pro podlahová topení 

teplovodní (také ventily) nebo elektrická (spínání napájení topných vodičů spínacími 

moduly). Uvažováno max. 12 řízených topných okruhů. 

 

 

9.3.4 Žaluzie 

V této variantě je uvažováno elektrické ovládání max. 12 rolet. Dle přání lze realizovat 

centrální ovládání v místnostech, po skupinách (např. podle světových stran) nebo 

celého domu. 
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9.3.5 Centrální funkce 

Např.: při odchodu z domácnosti lze jediným stiskem tlačítka vypnout všechna světla a 

určené zásuvky (spotřebiče), upravit režim topení, zároveň aktivovat režim simulace 

přítomnosti nebo nastavit požadovanou kombinaci osvětlení a rolet (tzv. scénu) apod. 

Centrální funkce lze aktivovat také pomocí mobilního telefonu (SMS), PC či tabletu nebo 

automaticky při aktivaci zabezpečovacího systému domu (informace přenesena do 

systému Ego-n® pomocí modulu binárních vstupů). Instalace je vybavena pro logické 

funkce instalace. 

 

 

9.3.6 Vzdálené ovládání a vizualizace 

Prostřednictvím SMS zpráv lze ovládat funkce systému a zároveň získávat informace o 

stavu v domě. Podobně lze dům ovládat pomocí tabletu nebo PC přes internet. Na PC 

nebo tabletu můžete vizualizovat stav jednotlivých místností resp. domu dle Vašeho 

přání a také je ovládat. Tablet může sloužit jako centrální informační a ovládací displej 

např. v obývacím pokoji. 
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POZOR! 

Rozpočet neobsahuje standardní prvky elektroinstalace, tj. jističe, rozváděče, zásuvky, 

rámečky snímačů, termohlavice, silové vodiče a ostatní pomocný materiál pro rodinný 

dům. Neobsahuje ani montážní popř. projektové práce a nastavení systému. Toto vše by 

mělo být ve standardní cenové nabídce Vaší elektromontážní firmy. Neobsahuje také 

tablet, PC switch, WiFi router (pro připojení tabletu do systému), připojení k internetu a 

konfiguraci počítačové sítě. 

 

Vzorové varianty rozpočtu mohou sloužit pouze pro orientaci. Ne vždy musí být řízené 

osvětlení, ne vždy musí být řízené vytápění apod. Řešení inteligentní instalace v domě je 

vždy řešením individuálním a stanovení předběžného cenového rozpočtu na konkrétní 

dům lze až na základě definování požadovaných funkcí, úrovně komfortu, velikosti domu 

apod. Jednotlivé funkce systému lze různě kombinovat a také postupně doplňovat (např. 

funkce vzdáleného ovládání apod.). Finální rozpočet dodává konkrétní dodavatel např. 

elektromontážní firma na základě diskuse s investorem. Ceny přístrojů mohou být v 

konkrétní nabídce oproti zde uvedenému rozpočtu i výrazně nižší, neboť je spočítán v 

katalogových cenách ABB. Na základě definování požadovaných funkcí je pak systém 

Ego-n v domě oživen elektromontážní firmou buď velice jednoduše pomocí tlačítek na 

jednotlivých prvcích systému (tzv. úroveň Basic – zde odpovídá pro varianty A a B) nebo 

pomocí PC a softwaru Ego-n Asistent (tzv. úroveň Plus – zde varianta C). 
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10. čestné prohlášení 

 

Prohlašuji, že jsem svou maturitní práci vypracoval(a) samostatně a použil(a) jsem 

pouze podklady (literaturu, projekty, SW atd.) uvedené v přiloženém seznamu.  

Nemám závažný důvod proti užití tohoto školního díla ve smyslu § 60 Zákona č. 

121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 

změně některých zákonů (autorský zákon). 

 

 

 

 

 

V Písku dne ………………..    podpis:  ………………. 

 

 

 

 

 

 

Zdroj informací: 

www.ego-n.cz  

program Ego-n Asistent 
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