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PERSPEKTIVY A TRENDY 



• Nové trendy v rozvodných sítích vedou k automatickému 
dálkovému odečtu elektroměrů, plynoměrů, vodoměrů a 
dalších měřičů dodaného tepla.  

• Očekávejme masivní modernizaci a automatizaci těchto 
měřicích sítí v následujících pěti až deseti letech. Je to trend, 
který podporuje Evropská unie. 

• Domácnosti by z tohoto trendu měli získat téměř absolutní 
přehled o okamžité spotřebě jakékoliv energie. Ale pouze 
přehled, to  by bylo málo. Z přehledu bude možno vyvozovat i 
zásahy do ovládání spotřebičů, aby se mohly optimalizovat 
náklady.

• Smart Grid je ale primárně nástroj, jak za pomocí paralelního 
toku informací o okamžité produkci a okamžité potřebě 
elektřiny řídit toky energie a stabilitu rozvodné sítě. Smart
metering je jedním z nástrojů.   Dalším nástrojem je možnost 
aktivního ovlivňování spotřeby v čase zavedením více tarifů.

Smart Grid, Smart metering



Tecometer – příspěvek k SmartGrid



• Kromě připojení na běžné rozvody elektřiny, plynu a vody můžeme 
očekávat další rozvoj kombinací s alternativními zdroji energie. 

• Fotovoltaické i termické panely na střechách domů, malé větrné 
elektrárny, tepelná čerpadla, kotle na pevná paliva, rekuperace již 
jednou vyrobeného tepla to je budoucnost jak nových tak 
rekonstruovaných domů. 

• Očekávejme rozvoj zařízení, která umožní akumulovat energii
v době jejího přebytku a vydat v době její potřeby. To je obzvláště 
aktuální pro energetiky vzhledem k masivní instalaci alternativních 
avšak krátkodobě nepředvídatelných zdrojů energie závislých na 
počasí. 

• Kromě rozvoje klasických akumulátorů očekávejme rozvoj 
palivových článků, kde dochází k „spalování“ vodíku na vodu. Vodík 
bude vznikat opačným procesem rozložení vody na vodík a kyslík 
například energií ze solárních článku.

Vícevalentní zdroje energií



Foxtrot - řízení alternativních zdrojů v síti 
FVE Vepřek – instalovaný výkon 35,1 MW





• Internetový prohlížeč, browser se stane součástí téměř 
každého zařízení. TV přijímač, multimediální centrum, tablet, 
smartphone,  čtečka knih.

• Můžeme se nadít, že evolucí vzniknou další nové kategorie 
zařízení podobného typu. Dnes máme tablety, zítra to 
budou…. ?

• Na ForArchu 2012 bylo k vidění „Chytré zrcadlo“ i na něm lze 
sledovat ranní zprávy v době ranní toalety.

Prohlížeč v každém zařízení



Příklady provedení uživatelských stránek 
(B&R Design, NL. Od instalací Foxtrotu na jachty k instalacím v domech)



Příklad: WEB monitoring RD Liberec

• On-line na internetu
• http://213.180.49.110/index.xml

• Vlastní aplikaci s web serverem má i 
fy. Rekuper, Sychrov

http://213.180.49.110/index.xml
http://213.180.49.110/index.xml


Příklad: RD Kolínsko - http://jirkan.dlinkddns.com



Ukázka řešení uživatelských a servisních WEB stránek Foxtrotu pro TZB



Příklad grafiky uživatelských stránek – ekoenergie.org



SCADA Reliance 4  a nový Smart Client

Profesionální vizualizační systém na Windows
S  nativním driverem pro Foxtrot HTML klient pro zobrazení na iPad/Android a dalších



• Audio/video sestavy, multimediální rekordery, síťová uložiště filmů a 
audiozáznamů a TV obrazovky stále větších rozměrů jsou přirozenou 
součástí každé domácnosti. Stávají se přirozeným centrem zábavy  a 
komunikace se světem. 

• Jejich absolutní digitalizací a konvergencí s počítačovými technologie 
vznikla v poslední době malá a levná zařízení, jejichž základním prvkem je 
velkokapacitní hard disk.

• Mají v sobě přijímače TV signálu, umí nahrávat, umí přehrávat soubory 
nejen na lokálním harddisku, ale i kdekoliv na síti. 

• V poslední době mají multimediální centra a TV přijímače integrované 
WEB prohlížeče i přímý přístup na služby jako YouTube apod. 

• Každého půl roku u každého výrobce se objevuje nový model. Zde 
očekávejme největší pokrok, který ovlivní způsob integrace multimedií do 
běžného života v domácnosti.

Multimedia a WEB prohlížeče



LAN ROUTING (UTP Ethernet)

Místnost 1 Místnost 2 Místnost 3..n

Zdroje audiosignálu

NAS 
server

CD, DVD, Tuner s IR 
ovládáním

FOXTROT/ INELS - instalace na CIB

Foxtrot  a  CONTROL4  - Integrace řízení Multiroom Audio/Video a kamer přes síť LAN

Integrační 
modul

Speaker
point

Speaker
point

Osvětlení Stínění

Kotel Radiátory/podlaha

EZS EPS

IP kamery



Foxtrot komunikuje se systémy BeoVision Bang&Olufsen, 



• Zařízení, která chceme ovládat automaticky nebo na dálku, musí mít 
schopnost komunikovat s okolím. 

• Musí umět vyslat zprávu o svém stavu a přijmout povely zvenčí. 
• Budoucnost přinese další rozšíření škály těchto zařízení, které lze 

připojit. Přinese i rozvoj komunikačních prostředků a jejich 
standardů. To již dnes můžeme vidět na snaze výrobců bílého zboží. 
Po rozvodné síti (powerline) začínají komunikovat pračky, ledničky, 
pečící trouby, osobní váhy, toalety, vany, sauny. To co dnes 
ovládáme ručně tlačítkem, bude nebo už nyní je možné povelovat i 
na dálku. 

• Nebude to jenom prostým zapnutím nebo vypnutím zásuvky, do 
které je zařízení zapojeno. Pračkám přibudou programy, které samy 
vyhodnotí aktuální průběh cenového tarifu a vyperou podle pokynů 
typu „Vyper co nejlevněji“, „Vyper co nejrychleji“, „Vyper, když nikdo 
nebude doma“, „Až příjdu domů, ať je vypráno“, „Ukonči praní v 
6:30“  

• Jistě vzniknou i úplně nová zařízení, o kterých dnes nemáme vůbec 
tušení.

Na čem stojí chytré bydlení dnes? - Komunikace



• Trvalý trend k nezávislosti a svobodě pohybu bude pokračovat. 
Stupeň této nezávislosti je již dnes obrovský. Zde lze očekávat stále 
rychlejší a připojení k základní síti – k internetu.

• Dnes inzerovaná rychlost mobilního připojení technologi HDSPA+ je 
40Mbit/s

• V tzv. poslední míli očekávejme přechod od dnes rozšířené 
technologie WiFi na WiMAX pro velkokapacitní přenosy videí, 
snímků z kamer, sdílení fotografií, připojení na internet.  

• Do domácnosti se rozšíří i jiné bezdrátové technologie již dnes 
používané především pro jednoduché senzory a aktory jako jsou 
tlačítka, okenní kontakty, snímače teploty. Jde o volná pásma 868 
MHz (Z wave, WMbus,,...) a 2,4GHz (ZigBee,...). 

• Protože jsou většinově napájeny z baterií, očekávejme další vývoj 
v prodlužování výdrže baterií tak, aby se nemusely často měnit. 

• Očekávejme další rozvoj takových senzorů a aktorů, které budou 
sbírat pro svoji činnost energii z okolí – ze světla, z rozdílu teplot, 
z pohybu vzduchu, z pohybu vody v potrubí, z energie stisku tlačítka, 
kde baterie nebudou potřeba vůbec.

Bezdrátové komunikace



Párování - routování

1) MasterRFox se 
převede 
do režimu párování 
routerů (max.4)

CLICK !

CLICK !

CLICK !

CLICK !



• Rozvoj a standardizaci očekávejme i ve způsobech 
programování a parametrizování chytré infrastruktury domu.

• Nastavení, parametrizace a modifikace chytrého domu bude 
více intuitivní 

• Pokud si koupíte novou stolní lampu, i tu budete chtít vypnout 
centrálně při odchodu. Přidat ji mezi ostatní by v budoucnu 
měl být schopen nejen programátor, ale přímo sám uživatel. 

• Logika takových drobných rozšíření a změn se bude dále 
zjednodušovat a systémy se stanou ještě více intuitivní.

Software



• Foxtrot
• Řídicí systém, který se kontinuálně rozvíjí a sleduje výše 

uvedené trendy. 



• Foxtrot je univerzální nástroj pro řízení v domech a budovách
• Je perspektivou pro moderní budovy
• Je volně programovatelný, není koncipován jen do určité 

oblasti
• Použití v „Building automation“ je jen jednou z jeho možností
• Jde o mix klasických a ověřených automatizačních technologií 

s moderními technologiemi a trendy posledních let

• Každá doba má své nástroje

Foxtrot jako nástroj
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Integrace, vizualizace, ovládání Instrumentace, sensory, aktory



• BA - Building automation
• BMS – Building Management system
• Inteligentní domy
• Inteligentní instalace, 
• CIB – Common Installation Bus

• Co všechno může Foxtrot v chytrém domě řídit:
– Osvětlení, zatemění

• Spínání, Stmívání, ovládání žaluzíí
– Klima

• Topení, chlazení, ventilace, klimatizace
– Zabezpečení, kontrola přístupu

• EZS, EPS, čidla pohybu, čtečky karet, kamerové systémy
– Komunikace

• S domácími spotřebiči a měřiči energií, s internetem, tabletem a smartphonem
– Multimedia

• Dříve rádio nyní integrované domácí kino, multiroom

Chytré technologie v domě



Foxtrot – Ovládej svůj dům



2xAI/DI
1x RO, 1x AO

Foxtrot – modulární PLC s distribuovanými periferiemi na instalační I/O sběrnici CIB

CIB sběrnice – volná topologie, 300-400m, obnova dat 7-150ms

Vestavné
moduly

Moduly na 
DIN lištu

6RO,3AI/DI
, 2AO8RO 10+1RO,

3AI, 8DI, 2AO
16+3 RO,

3AI, 8DI, 2AO
6x LED 
pásek

6x LED 
chip 2x DIM

2xTlač
2xTi

1x IR in/out
1x Light in

1x Ti

1x Ti,
1x Light in

4xTlač
2x Ti 2xTi

3x Tl, 
1xdisp., 

2xTi
1x PIR 1x disp,

1x toč.

Interiérové 
moduly

2xAI/DI DALI, 12x5xAI/DI
4x AO

1x IR in,1x IR out,
1x Light in, 1xTi, 2x inVENTer9xAI/DI

8x LED

Ostatní
moduly

2x Ti2x Ti 2x Ti Hlavice
0-100%

CO2, Kouř
VOC, Vlhkost

2x AI 2x Ti

1x otočný  
element

2x Ti

1x DIM

2x Ti, 1x DI
1x AO/PWM, 

2x RO

2x RO
2x AI/DI



Inteligentní elektroinstalace vně rozvaděče

Elektroměrový rozvaděčOddělení  vodičů PEN a N 

Domovní
rozvodnice

Od klasické elektroinstalace k inteligentní

Měření Hlavní 
jistič

Okruhy 
jištěné jističi

Okruhy jištěné jističi 
a chráněné 
proudovými chrániči

Okruhy  chráněné 
proudovými chrániči
S nadproudovou ochranou

PEN N L1 L2 L3 L1,N L2,N L3,NL1,N L2,N

Klasický návrh jištění a 
chránění v domovní 

rozvodnici

1. Zásuvkový obvod
2. Ručně vypínaná  zátěž

3. Světelný obvod s 
vypínačem

4. Světelný obvod s 
vypínačem

5. Ručně vypínaná  zátěž
6. Zásuvkový obvod
7. Motor s ručním 

vypínačem

Doplnění centrálního 
modulu Foxtrot a 

reléových modulů CFox
do rozvodnice

Doplnění  systémových 
vypínačů CFox do 

jednotlivých místností . 
Budou propojeny sběrnicí 

CIB.

Záměna kontaktů 
původních vypínačů 

za kontakty relé modulů v 
centrální rozvodnici . 

Možno doplnit stykači  dle 
charakteru zátěže.

Využití klasického 
vypínače doplněním  
modulu C-IR-0202S 

1.vstup – kontakt klas. 
vypínače

2.Vstup – možno doplnit 
čido teploty  

3. Reléový výstup 3A: 
vložit do obvodu. 

Doplnění distribuovaných 
reléových modulů CFox

do světelných , 
zásuvkových, žaluziových 

a dalších obvodů.

Propojení všech modulů 
mimo rozvaděč 

dvouvodičovou sběrnicí  
CIB s centrálním modulem 

Foxtrot

2x CIB



• Foxtrot je PLC 
– Programmable Logic Controler, Programovatelný automat
– Cyklické zpracovaní dat, běh „paralelně naprogramovaných“ úloh, 

programování za chodu 

• PLC je standardizováno normou IEC 61131, 
– HW požadavky (vstupy, výstupy)
– Programování v reléovém schématu, ve funkčních blocích, strukturovaném 

textu, normovaná správa vnitřních datových struktur atd.

• Foxtrot má standardizované sériové komunikace
– Modbus, Profibus, CAN bus, OpenTherm....

• MaR, HVAC
– Měření a regulace, Heating Ventilation Air Conditioning
– Vzduchotechnika, kotelny, zónová regulace, IRC individual room control

Foxtrot a klasické technologické pojmy 



Foxtrot – modulární PLC s distribuovanými periferiemi na rychlé I/O sběrnici TCL2

TCL2 sběrnice – linie, RS485, 300-400m, obnova dat 5ms

Prodloužení až 1750m, 
větvení, galv. oddělení

Komunikační 
moduly

Znakové 
a grafické  

operátorské 
panely, max.4

1. I/O moduly, 
max. 10

2x CIB RFox Open
therm

MP 
bus TCL2 – opto – TCL2

TCL2, 400m

12 DI 12 DO 4DI,  8RO 8AI, 2AO 8AI, 2AO

120Ω
zakončení 
sběrnice



Foxtrot – propojení až 100 Foxtrotů v síti ethernet a výměna dat přes síťové proměnné

Komunikace mezi TECOMATY - základními moduly FOXTROT, TC700 a INELS navzájem přes LAN v režimu PLC nebo síťovými proměnnými 

LAN ROUTING (UTP Ethernet, Switche, Routery)

Síťová 
proměnná 1

Síťová 
proměnná 2

Síťová 
proměnná n



– IP ready, Ethernet, Internet
• RJ45, strukturovaná kabeláž, Fast Ethernet
• TCP/IP, UDP – přenosové protokoly, IP adresa pevná/dynamická,  funkce 

DHCP
• SMTP – zasílání e-mailu

– WEB
• HTML, XML, AJAX, HTML 5, SOAP
• XML parser
• NTP – synchronizace času

Foxtrot a moderní technologické pojmy I.



Příklad komunikace protokolem XML po internetu: 
Portálový server (Gantry server)na trase Liberec-Chrastava



– Datalogging
• Lokální paměťové medium, SD, SDHC, MMC
• Synchronizace dat v lokálním uložišti a na vzdálených serverech
• Ukládání naměřených dat nebo obrázků z kamer

– Databáze
• SQL, csv formát, obrázky
• Get(), Post ()
• Práce s datovými strukturami popsanými XML jazykem

Foxtrot a moderní technologické pojmy I.



Foxtrot – nastavení Dataloggeru přes interní WEB stránku

Datalogger

• Aplikace integrovatelná do dalších 
programů.

• Nastavení požadavků na ukládání dat přes 
WEB stránku

• Automatické ukládání dat a jejich kolekcí 
do denních souborů a zápis do CSV 
souborů

Nastavovací stránky Dataloggeru FOxtrot



– Smartphone, Tablet, PC
• iPad (iPhone, iPod), Android, Bada, Windows ....
• Opera, IE, Firefox, Chrome, Safari

– Komunikace
• IEC 870, minimalizace objemu přenášených dat
• GSM/SMS, GSM/GPRS, UMTS/3G, 40Mbit/s

Foxtrot a moderní technologické pojmy II.



Foxtrot napájený ze solárních panelů přípojený do internetu přes GSM/GPRS



– Smart Grid
• AMM (Advanced Metering Management) a Smart metering
• WMbus, měření tzv. multiutility (elektřina, voda, plyn, teplo)
• Každý dům je/může být elektrárna, ostrovní režim, poloostrovní režim

Foxtrot a moderní technologické pojmy III.



Foxtrot a měření elektroměrů

Optorozhraní dle ČSN EN 62056-21

S0 dle ČSN EN 62053-31

RS-485, apod



Tecometer
Zobrazení okamžité a historické spotřeby/nákladů  na TV spotřebitele 

• Přes vstup HDMI zobrazí
– Okamžitý odběr a náklady v Kč/h
– Historii po dnech, měsících a roce.
– Zaznamenává data ve vlastní paměti i více let nazpět
– Zobrazuje „Semafor“ 

• Zelená: Šetřím
• Žlutá:  Normal
• Červená: nadprůměrná spotřeba

• Komunikace v RF pásmu (868MHz)
– Zabezpečená, šifrovaná

• Přiřazení konkrétního elektroměru zabezpečeno přes PIN kód

L1
L2
L3
N

GPRS

230V AC

RF (868MHz)

HDMI

Přední pohled

Zadní pohled



Spotřeba nyní 
1,5hod/30sec



Historie/den 
(24hod/15min)



Historie/měsíc 
(po dni)



Historie/rok  
(po měsíci)



Nastavení/zprávy
(tarifní cena, jazyk, měna)



„Ekonomický TV kanál“



Tecometer
vám ve spolupráci přináší ZPA Smart Energy a Teco

+



• Asistivní technologie = pomoc a asistence
– Handicapovaným
– Nemocným
– Ohroženým
– Seniorům

– Nejde o ohrožení kriminálními živly nebo požárem
– Jde o jiný druh ohrožení, jiné pojetí bezpečí a zabezpečení

• Diabetes
• Riziková těhotenství
• Alzheimerova choroba
• Atd.

– Péče, asistence a bezpečí osoby blízkých 

– Otevřenost Foxtrotu umožňuje integrovat specializované mobilní 
senzory nebo aktory a komunikovat je společně s dalšími do centra 
péče

Integrace asistivních technologie do inteligentních domů



• Otevřenost Foxtrotu „třetím“ stranám

– Kromě nativních komunikací Tecomatů, 
Foxtrotů mezi sebou a s vizualizací 
(SCADA) RELIANCE

– PLCComS
• Otevřený ASCII protokol pro přístup k 

datům ve Foxtrotu
• Windows, Linux (x86), Linux (Arm)
• Volně ke stažení na www.tecomat.com

– Komunikační protokol EPSNET
• Popsán, ke stažení na WEBu
• Promotic, ControlWEB, Iridium Mobile

– To umožňuje Foxtrotu stát se 
vestavěným řídicím různých technologií

• Tepelná čerpadla
• Vzduchotechnické jednotky
• Parkovací systémy
• ...



REFERENCE



Foxtrot jako řídicí systém standardních výrobků

Tepelná čerpadla Parkovací/ přístupové  systémy

PZP
AC Heating
ACOND
Neota
Nukleon
Regulus



„Nejstarší budova“ osazená TECOMATEM



Inteligentní dům řízený Tecomatem, Karlovy Vary, rok 2000, článek ve Střecha nad hlavou



Budova Moravské zemské knihovny řízena TECOMATy od r. 2.5.2001



MZK - 12 patrová budova



Moskva – Cit – Severní věž



Reliance - Vizualizace stadiónu Ajax Amsterdam



Luxusní vila v Brně – Geovap, InSight Home, Afcon



Příklad instalace Foxtrotu v rozvaděči v typovém rodinném domě
pro Ecomodula integruje Insight Home/Sup-technik, Insight Home Newsletter duben 2012

Foxtrot  v orzvaděči jako součást řešení InHome Nízkoenergetická dřevostavba



Baest Benešov – 10 patrová admin. budova s ubytovnou. 

2x Foxtrot
2x 4 routery
180x RFox hlavic na radiátory,
Dispečink - Reliance
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