
CHYTROU
DOMÁCNOSTÍ

PRŮVODCE

Proč uvažovat o inteligentní domácnosti?
Inteligentní domácnost přináší vysokou úroveň komfortu bydlení bez enormního nárůstu nákladů - nárůst inves-
tice se pohybuje ve výši okolo 20-40 % nákladů na standartní elektroinstalace. Tato investice se nám však záhy 
vrátí a převáží výhody.

Úspora energií
Vytápění, klimatizaci, ale i TUV jsou řízeny jedním systémem s optimálním využitím zdrojů energie. Inteligentní 
řízení domácnosti přispěje k tomu, že například klimatizace a vytápění nepoběží v  jedné místnosti současně. 
Systém pružně reaguje na vnější teplotu a na námi nastavený vývoj teploty v interiéru během dne. Tím dochází 
k úspoře nejenom energií, ale i peněz.

Zvýšení bezpečnosti
Systém chytré domácnosti dává velký prostor pro bezpečnostní opatření. Ať už jde o kamerový systém, který 
hlídá bezpečí obyvatel domu před nechtěným vniknutím cizích osob, nebo o bezpečnost vnitřní, kdy různá čidla 
(například požární hlásič nebo hlásič oxidu uhelnatého) upozorní na případné nebezpečí. Ošetřit lze i bezpečnost 
seniorů nebo malých dětí, třeba upozorněním na jejich vstup do „nebezpečných zón“, jako může být bazén.

Jednoduchost obsluhy
Kvalitní řídící systém má jednoduché ovládání, které je pochopitelné i pro seniory a malé děti. Ovládání se řeší 
prostřednictvím tlačítek na zdi nebo přes dotykové ovladače -  jejich funkce jsou přizpůsobeny na míru požadav-
kům rodiny. 

Dobrá rada na závěr – nespoléhejte na bezdrátová řešení!
Většina systémů sice umožňuje bezdrátovou komunikaci, ale každé zařízení potřebuje přívod elektrické energie 
ke svému provozu. Proto je zapotřebí i v moderní domácnosti počítat s kabeláží.

Co všechno chytrá domácnost zjednoduší?
• Ovládání světel a stínění
• Regulaci topení a klimatizace, s provázáním na meteostanici
• Zabezpečovací a kamerový systém
• Práci s multimédii a sdílení filmů, hudby a fotek
• Měření a zjištění aktuální spotřeby energií
• Možnost odpojení všech potenciálně nebezpečných spotřebičů
• Vzdálený přístup – mějte svou domácnost pod kontrolou

PŘIJĎTE SI VYZKOUŠET 
OVLÁDÁNÍ CHYTRÉ DOMÁCNOSTI 
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ZKUSTE NOVOU 
ÚROVEŇ BYDLENÍ
ŘÍZENÍ VAŠEHO DOMOVA
ABB i-bus® KNX vnáší život do Vašich domovů, nabízí pohodlí, bezpečnost a prozíravost. V obývacím pokoji 
je včas příjemné teplo, v ložnici je chladněji, přesně podle našich představ; osvětlení zrcadlí konkrétní situaci 
a žaluzie se samy přizpůsobí počasí nebo denní době. Je příjemné, když můžeme pohodlí vnímat jako samozřej-
most. To vše je možné s inteligentním domovním systémem ABB i-bus® KNX.

Všechno máte pod kontrolou – přesně podle Vašich 
přání
Osvětlení, vytápění, spotřebu energie, zabezpečovací za-
řízení: díky vysoce výkonnému systému ovládání domu 
vyráběného společností ABB Vás domácnost bude po-
slouchat a  reagovat na  každé přání. Váš život se stane 
pohodlným jako nikdy předtím. Současně poroste jeho 
bezpečnost a sníží se energetická náročnost. Do systému 
je navíc možné bezdrátově zapojit i audio či video zaříze-
ní a další domácí spotřebiče. Díky elegantním a intuitivním 
ovládacím prvkům od společnosti ABB budete mít celou 
domácnost pod kontrolou, a to bez sebemenšího úsilí.

Řešení ABB i-bus® KNX: vestavěná flexibilita
KNX se mnohonásobně vyplatí: okamžitě, díky svým jed-
noznačným uživatelským přednostem, a  v  budoucnosti 
s  ohledem na  svou flexibilní rozšiřitelnost. Při zahájení 
stavby není nutné definovat všechny funkce. KNX vytvá-
ří základní strukturu, jejíž záběr je možné rozšířit později 
a postupně, přesně podle potřeb a požadavků na kon-
krétní provoz domu. Systém KNX je standardizovaný 
a jako investice do budoucna je nezpochybnitelný.

Dotykový ABB-
-ComfortPanel 
systému ABB 
i-bus® KNX 
představuje roz-
hraní k domác-
nosti, multimé-
diím nebo třeba 
internetovým 
aplikacím.

Díky zabudované kameře, reproduktoru a mikrofonu 
lze ABB-ComfortPanel využít jako videotelefon  
k domovní komunikaci ABB-Welcome Midi.
U  domovního telefonu ABB-Welcome Midi nezáleží 
na  tom, zda stavíte nový dům či provádíte rekonstrukci 
a chcete domu vdechnout nový život, instalace je nená-
ročná a  výsledek potěší každého. Elegantní konstruk-
ce, jednoduché ovládání, možnost řešení na  míru. Jak 
po stránce funkční, tak i finanční. Atmosféra i pohodlí mo-
derního bydlení bude zřejmé u vchodových dveří i uvnitř 
bytu. Jednotné harmonické řešení pro celý dům.

Videotelefon s hands-free, 4,3“ nebo 7“ displejem
Jednoduchý, moderní, přitom diskrétní hands-free video-
telefon s 4,3“ nebo 7“ displejem pro každé prostředí. Do-
statečný barevný displej s podsvícením pro běžné použití 
a dotyková tlačítka z něj činí zařízení pro praktický život.

Interiérový telefon pro snadné  
používání se sluchátkem  
či v hands-free provedení
Zamilujete se do něj stejně snadno, jako 
se snadno používá. Velká tlačítka a intui-
tivní symboly zajišťují skutečně pohodlné 
ovládání a LE diody přehledně signalizují. 
Jednotlivé funkce audiotelefonu ABB-
-Welcome Midi lze snadno nastavovat: 
např. na automatické odemykání elektric-
kého zámku, kontrolu stavu dveří, uvolně-
ní druhého zámku atd.

ABB s.r.o.
divize Elektrotechnické výrobky
Kontaktní centrum

Tel.: 800 312 222
E-mail: kontakt@cz.abb.com
www.abb.cz/elektropraga

Pro více informací nás prosím kontaktujte:



PRAŽSKÁ ENERGETIKA
NABÍZÍ FOTOVOLTAICKÉ 
ELEKTRÁRNY PRO DOMÁCNOSTI
V rámci inteligentní domácnosti můžete dosáhnout úspor energií, ale i peněz také zapojením fotovoltaické 
elektrárny. Připravíme Vám projekt na míru, pomůžeme se získáním dotace z programu Nová zelená úspo-
rám, zajistíme veškerá povolení a nakonec elektrárnu postavíme. Součástí nabídky je také speciální produkt 
FVE, díky němuž ušetříte na dodávce elektřiny. V případě zájmu máme připravené i výhodné financování 
samotné výstavby.

FVE 
s akumulací 

do vody

FVE 
s akumulací 

do baterií

Instalovaný výkon 3 kWp

Výstupní napětí 400V/ ~ 50Hz / 3 fáze

Typy panelů IBC PolySol 265 GX

Měnič napětí
Fronius Symo 

3.0-3-M
Fronius Symo 
Hybrid 3.0-3-S

Baterie -
Fronius 

BATTERY
 6.0 kWh

Optimalizace 
výroby

wattrouter smart meter

Montážní 
konstrukce

Fischer SOLAR-FIX

Životnost
systému

min. 30 let

Záruka na dílo 36 měsíců

Výrobková 
záruka na měniče

5-7 let

Záruka na výkon 
panelů

20 let

Záruka na baterii až 15 let

Předpokládaná 
výroba z 3 kWp

3 000 kWh / rok

Orientační 
cena za FVE

211 485 Kč 
(s 15% DPH)

411 585 Kč 
(s 15% DPH)

183 900 Kč 
(bez DPH)

357 900 Kč 
(bez DPH)

Dotace NZÚ 
max. 55 000 Kč

Dotace NZÚ 
max. 100 000 Kč

FVE- s akumulaci do vody 
FVE je navržena tak, aby sloužila především pro zvý-
šení energetické soběstačnosti místa instalace. Insta-
lovaný výkon elektrárny, kterou Vám navrhneme, proto 
počítá se spotřebou v místě instalace na úrovni mini-
málně 70 % maximální výroby. Na tuto variantu lze žádat 
o dotaci z programu Nová zelená úsporám v maximální 
výši 55 tis. Kč.

FVE- s akumulaci do baterie
Příklad instalace FVE
Tato cenová nabídka je vypočítána na FVE o velikosti 
3 kWp instalovaného výkonu a slouží pouze pro získá-
ní rámcové představy o  finanční náročnosti projektu. 
V případě poptávky je nutné provést zpřesnění na zá-
kladě zjištěných skutečností v místě uvažované insta-
lace. Tabulka obsahuje ceny všech 3 řešení (FVE bez 
akumulace, FVE s akumulací do vody, FVE s akumulací 
do baterií).

Pražská energetika, a. s.
Zákaznické služby
Na Hroudě 1492/4
100 05  Praha 10  

Tel.: 267 055 555
E-mail: pre@pre.cz
www.pre.cz

Pro více informací nás prosím kontaktujte:

FVE

Měnič
DC/AC

Měření 
výroby FVE

Bojler/Akumulační nádrž
Bateriové uložiště

Domovní
rozvaděč

Distribuční 
síť

Hlavní 
domovní jistič

216832353

Čtyřkvadrantový
elektroměr



KOMPLEXNÍCH ŘEŠENÍ 
AUDIOVIZUÁLNÍCH A ŘÍDÍCÍCH 
SYSTÉMŮ PRO DOMÁCÍ 
I PROFESIONÁLNÍ APLIKACE
Intiutivním a spolehlivým řešením ovládání inteligentního domu je americký řídící systém Crestron. 

Řidící systém Crestron je uživatelsky velmi příjemné 
 řešení řízení celého domu. Systém je navržený tak, aby 
např. prostřednictvím dotykového ovladače umožňoval uži-
vateli z pohodlí křesla nejen ovládat A/V techniku, ale i řídit 
osvětlení, klimatizaci, zapnout saunu, spustit žaluzie, sledo-
vat přímo na ovladači dítě v postýlce či hosta u vchodu. 

Systém dokáže řídit energetiku domu a  komunikovat 
se systémem zabezpečení, když odcházíte z domu - 
Crestron zajistí omezení vytápění, zatažení žaluzií, zapne 
alarm a v případě narušení může nahrávat záznam z ka-
mer. Možnosti uplatnění jsou rozsáhlé a závisí jen na Va-
šich požadavcích. 

Výhoda systému Crestron je modularita řešení a napros-
tá volnost programování či konfigurace ovládání veškeré 
techniky, kterou je i  možné libovolně doplňovat dalšími 
nebo modernějšími komponenty. Crestron navíc důsledně 
sleduje vývoj v oblasti MULTIROOM aplikací, signálového 
rozvodu a  jeho distribuce, profesionální audio-video vý-
bavy a trendů ve využití informačních technologií, čemuž 
nasvědčuje množství vyráběných komponent Crestron pro 
tyto oblasti.

Pro intenzivní prožitek zvuku využíváme britské repro-
soustavy Bowers & Wilkins, známé svou nekompromis-
ní konstrukcí, extravagantním designem, ale i vestavnými 
variantami pro multiroom ozvučení. Zajímavou alternativou 
jsou italské Sonus faber, které odrážejí italský smysl pro 
krásu a řemeslnou zručnost, americké Bose nebo českou 
značku AQ.

Synonymem kvalitního obrazu je technologie 4K od  ně-
mecké značky Loewe, která vyniká kvalitním řemesl-
ným zpracováním a  nadčasovým řešením. Projektory 
s   velkoplošnou projekcí pak zajistí působivý zážitek 
z „opravdového kina“.

Nově nabízíme také prestižní americkou značku  McIntosh.

STUDIO JASYKO
Purkyňova 45612 00  Brno, tel.:541 210 108
jasyko@jasyko.cz     I      www.jasyko.cz

Pro více informací nás prosím kontaktujte:
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