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Čo si predstavujeme pod SMART riešením



Čo si predstavujeme pod SMART riešením





Požiadavky na inteligentnú budovu

Bezpečnosť
Komfort
Jednoduchá ovládateľnosť

Šetrenie prevádzkových nákladov
Jednoduchú obsluhu
Bezpečnosť
Prehľadnosť systémov
Rýchla identifikácia porúch
Energetický monitoring
Flexibilnosť - rozšíriteľnosť

Užívateľ Správca
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Flexibilita – zmena dispozície bez montáže káblov
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Flexibilita – zmena dispozície bez  montáže káblov
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Zapojenie užívateľa budovy do šetrenia energie

Room 20012:25 P.M.

MEETING ROOM
FREE

ON OFF

UP DOWN

23.5 °C

Shading

Lighting HVAC



Zapojenie užívateľa do dotatočného  šetrenia energie

Room 20012:25 P.M.

MEETING ROOM
MEETING

ON OFF

UPUP

23.5 °C

Prebieha stretnutie. Užívateľ miestnosti otvorí žalúzie za slnečného dňa.

DOWNDOWN
Shading

Lighting HVAC



Zapojenie užívateľa do dotatočného  šetrenia energie

Room 20012:25 P.M.

MEETING ROOM
MEETING

ON OFF

UP

Slnečné žiarenie zahrieva miestnosť. Je potrebné ďalšie chladenie.
Červený listok indikoval nevhodnú operáciu.

DOWN

23.5 °C

Shading

Lighting HVAC



Zapojenie užívateľa do dotatočného  šetrenia energie

Room 20012:25 P.M.

MEETING ROOM
MEETING

ON OFF

Stlačením červeného listu sa obnoví energeticky optimálna prevádzka. Žalúzie sa zatvárajú, ale umožňujú 
osvetlenie bez oslnenia. Pri nižšej spotrebe energie je zabezpečená správna priestorová teplota.

UP DOWNUP DOWN

23.5 °C

Shading

Lighting HVAC



Desigo TRA – Zuckermandel
Centrálne funkcie pre všetky disciplíny

Ovládanie žalúzií

Ovládanie chladiacich stropov a FCU

Koordinácia všetkých miestností



HVAC
• Radiátory
• Chladiace stropy
• Fancoily
• VAV systémy (snímanie kvality vzduchu)
• Podpora Optimálneho ovládania miestnosti 

špecializovanými HVAC pravidlami a Green 
Leaf symbol 

• Ovládanie HVAC časovými programami
• Koordinacia s dodavaním vzduchu do 

priestoru
• Koordinacia s dodavaním tepla
• Koordinacia s dodavaním chladu



Centrálne funkcie ovládania žalúzií
• Manuálne lokálne ovládanie (Hore, Dole, 

Krokuj hore, Krokuj dole, Choď na pozíciu, 
Choď na výšku a uhol)

• Ochrana proti slnečnému žiareniu 
(automatika)

• Stratégia energetickej efektivity pre každú 
miestnosť (energeticky efektivne, komfort 
alebo vyvážené)

• Monitorovanie žalúzií s oznámením o 
poruche žalúzie

• Exaktné polohovanie žalúzií podľa overeného 
referenčného modelu v aplikácii (nie je 
potrebný žiadny extra HW)

• Ovládanie žalúzií modulmi alebo KNX



Centrálne funkcie ovládania žalúzií 
• Centrálne ovládanie žalúzií na celej 

budove pri údržbe, alebo čistení žalúzií
• Centrálne ovládanie žalúzií v prípade 

požiaru
• Centrálne ovládanie od počasia (silný 

vietor, nebezpečenstvo namrzania)
• Žalúzie sú ovladané aj časovými 

programami
• Centrálne ovládanie žalúzií
• Sledovanie polohy slnka podľa údajov z 

meteostanice a s tým spojená ochrana 
proti oslneniu.



Ovládanie na viacerých obrazovkách
Všetky spomínané disciplíny môže operátor 
jednoducho spravovať z jedného pracoviska vďaka 
prístupu cez viacero obrazoviek
Príklad: Dozorovanie video kamier počas vytvárania 
trendového náhľadu priestorovej teploty

Výhody

 Viac užitočných informácií dostupných na pohľad
 Čo sa deje v budove a s budovou je v reálnom čase 

dostupné na jednom mieste
 Dozorovanie viacerých disciplín na jednom mieste 

šetrí čas a zvyšuje efektivitu pri správe budovy

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjb_LS1u8DWAhVpJpoKHaaCCU0QjRwIBw&url=http://w5.siemens.com/web/cz/cz/corporate/portal/home/produkty_a_sluzby/ibt/desigo-cc/pages/desigocc.aspx&psig=AFQjCNH5J_k5PIuE90KSvbtmrNjXNBA7Ag&ust=1506433242320077


Viac druhov užívateľských pracovísk

Inštalovaný 
klient

Mobile

Web klient
Windows 
desktop
aplikácia

 Inštalovaný klient: Dostupné všetky funkcia, konektivita priamo na 
DCC server

 Windows app a web klient: Dostupné všetky funkcie cez web
 Mobilný klient: 

 Zobrazovanie a potvrdzovanie alarmov
 Prehliadanie systému a povelovanie objektov

Výhody
 Jednoduchý prístup a riešenie podnetov z ktoréhokoľvek miesta 

na svete
 Rovnaké princípy používania pri všetkých funkciách systému
 Nie je nutné ovládať rôzne druhy HMI rozhraní

Web prístup



Integrovaný riadiaci systém

Enterprise Applications

Access
ControlDesigo™ CC

Video

Intrusion Detection

Fire Safety

HVAC (Comfort)

Lighting

Voice -evacuation

Energy ManagementAssets ManagementWorkspace 
Management

Smart energy 
purchasing Time and AttendanceVisitors management

Energy Reporting

Mass Notification

http://www.istockphoto.com/stock-photo-13083871-energy-efficiency-rating.php?st=aba170d


Topológia riadiaceho systému

PXC3.E7..

Updating / maintaining system features
- Tooling upates, Software update
- Enhance room automation applications  
- IT standards update 

Product enhancements

New products / features

Desigo Control Point
- Plant Operation
- Room and User

Operation

PXG3.W100

Desigo CC V3.0
- Extended project size
- Desigo Insight migration
- Pharma

PXM20-E

DXR2.E..
AC 230 V

DXR2.E..
AC 24 V

ABT/XWP
V6.1

PXC3.E16A

Ethernet BACnet/IPTCP/IP
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3rd devices

TXI2.OPEN

PXM30/40/50.E PXM30/40/50-1PXG3.W100/200-1

PXC22/36-1

TCP

Web server offering daily operation

PXC..-E.D

BACnet/IP

DXR2.E17C

Room Pressurization
& Fume Hood Control

QMX2.P33/43

QMX3.P40

New dimmers, 
actuators & VAV 
Controller

TX I/O  TXI2.OPEN

QMX3.P87 QMX3.P88



Zabezpečenie prístupu a IT bezpečnosť
 Ochrana proti nedovolenému používaniu a zlomyseľným 

zásahom
 Rôzny operátori spravujú technológie v DCC pod rôznymi 

prístupovými právami
 Zašifrovaná client-server komunikácia
 Software signing, Podpora DMZ a Firewall
 Identifikácia pre Windows aplikáciu aj web klientov
 Podpora Trust center certificate (napr. Verisign, Symantec)

Výhody
 Zabezpečenie systémových funkcií pre rôznych uživateľov
 Zabránenie neželaným zmenám a konfliktom v systéme
 Silné zabezpečenie vyhovujúceho aktuálnym IT štandardom a IT 

požiadavkám v sieťach zákazníka

Ďakujeme za pozornosť!
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