
OD X10
KE SKUTEČNĚ CHYTRÉ DOMÁCNOSTI
(ANEB SKUTEČNÁ DOMÁCÍ AUTOMATIZACE NEPOTŘEBUJE OVLADAČ)

JIŘÍ CHÁBERA



• Hotové bydlení, minimální možnosti 

zásahů do elektroinstalace, omezené 

finanční zdroje

• Bezdrátové technologie v plenkách

• Nabídka hotových výrobků minimální

• Žádné obecně přijaté standardy

2000



• Jednoduchá RF řešení na 433 MHz

• Ovládání AV techniky UDO s IR

• První spolehlivější a bezpečnější RF 

technologie pro EZS na 868 MHz

• Objev 20 let staré americké 

technologie X10

2001



• Pokusy o integraci EZS, X10 a RF

• Technologie firem Visonic a Marmitek

2002 - 2004 



• Integrované řešení firmy ADICON

• Centrální řídící jednotka Ocelot

• EZS, X10, RF, IR, RS-486

• Postupné budování

automatizované domácnosti

• Zárodky chytrého chování, 

programování v vlastním jazyce
2005 - 2012



• Strop technologických možností 

protokolu X10

• Vlastní komplikovaná řešení řady 

nedostatků protokolu X10

• Potřeba zvyšování spolehlivosti, 

rušení síťového rozvodu

• Konec podpory výrobců X10
2013



• Hledání nového řešení s potřebnými 

vlastnostmi

• Rozšíření standardu Z-Wave

• Z-Wave Alliance (300+)

• Chaotický sortiment

• Fibaro

2014



• Fibaro je pěkné, kvalitní a dostupné, 

ucelený sortiment prvků

• Raketový nárůst prodeje

• Akcelerace zájmu o Z-Wave

2015



• Vybudování nové automatizace 

založené na Z-Wave/Plus protokolu

• Centrální jednotka na Linuxu

• Prvky firem Fibaro, NodOn, Danfoss, 

Heatit, Aeotec, Sensative, MCOHome

2016 - 2017



Řídící jednotka

• Fibaro HC 2

• Webový server pro administraci

• LAN, Z-Wave, dálková správa

• Obrázkové scény, blokové scény

• Programování v LUA



Technické vlastnosti

• Komunikace na 868,42 MHz (Evropa)

• Mesh síť, obousměrná komunikace

• Možnost přímých asociací prvků

• Dosah 50 až 75 m v prostoru

• Nízký vysílací výkon, šifrování dat

• Prvky na 3/6/12/24 DC, 230V AC

• Unikátní ID sítě i jednotlivých prvků



2.
3.

1.

Z-Wave á la FIBARO



Prvky sítě



Administrace



Místnosti



Různé možnosti programování



Obrázkové



Blokové



LUA



Události a scény



Struktura prvků



Konfigurace prvků



Sledování teplot



Spotřeba v reálném čase



Energetická bilance



Lokalizace polohy



Co vše je řešitelné

• Osvětlení a zastínění

• Vytápění a větrání

• Klimatizace, filtrace a kvalita vzduchu

• Informace o počasí a komunikace TTS

• Zábava, komfort a asistence

• Uspávání a buzení

• Energetické úspory

• Zabezpečení



Chytrá řešení

• Fyziologické osvětlení, které se řídí 

účelem, počasím, denní dobou a návyky

• Zastínění, které reaguje na polohu 

Slunce, vítr, vytápění a potřebu soukromí

• Větrání a filtrace vzduchu, která reaguje 

na kvalitu (teplota, vlhkost, CO2, PM2.5)

• Kontrola nad stavem spotřebičů (pračka, 

myčka, digestoř)



Chytrá řešení

• Vytápění, které topí jen tam, kde je 

třeba a kdy je třeba (přítomnost, GPS)

• Hlasový výstup (TTS), který informuje 

(počasí, větrání, připomínky, události, 

rady, večerka, dynamický budíček)

• Ovládání AV, které reaguje na okolnosti

• Vysávání (iRobot) podmíněné aktivitami 

v bytě, řízené dobíjení



Chytrá řešení

• Zamykání podle přítomnosti a návyků

• Odpojování bytu v nepřítomnosti, kontrola 

zabezpečení

• Sledování tlakové tendence (e-rosnička)

• Detekce přítomnosti osob v místnostech 

(směrování TTS)

• Ovládání multiroom systému SONOS



Chytrá řešení

• IR ovládání veškeré AV techniky

• Ovládání přístupu do LAN/NAS a ke 

kamerám na dálku (GSM brána)

• Pevně stanovené podmíněné denní 

události, astronomické denní fáze

• Monitoring dostupnosti internetu

• Reporting a notifikace událostí (mobil, 

SMS, e-mail)



DĚKUJI ZA POZORNOST

JIŘÍ CHÁBERA


