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PŘEDMLUVA
Tento učební text je určen pro žáky středních elektrotechnických škol a pracovníky
v elektrotechnice k získání potřebného uceleného přehledu o inteligentních sítích využívaných
v domovních instalacích. Mohou z něj čerpat i učitelé technických předmětů, žáci základních
škol a další zájemci, kteří se o tuto problematiku zajímají. Cílem tohoto učebního textu však
není zacházení do matematických, fyzikálních a chemických podrobností, protože podrobný
popis již není předmětem středoškolské výuky, ale je určen posluchačům vysokých škol.
Účelem je pouze čtenáři předat podstatné informace o jednotlivých typech inteligentních
systémů využívaných v domovních instalacích včetně jejich montáže a uvedení do provozu.
V úvodu je zde stručně popsána definice SMART GRID (chytrá síť). Dále je věnována
pozornost základnímu rozdělení inteligentních sítí včetně odborné terminologie, která se zde
využívá. Na závěr je uvedeno celkové zhodnocení s ohledem na ekonomiku a praktické
využití inteligentní instalace v domovní výstavbě.
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Úvod

Dnešní moderní civilizace je svým způsobem života každodenně závislá na spotřebě velkého
množství elektrické a tepelné energie. Výhodou elektrické energie je, že je dobře přenosná na
velké vzdálenosti, na rozdíl od mechanické energie, která je špatně přenosná i na malé
vzdálenosti. Nevýhodou je ovšem její skladovatelnost, kterou lze provést pomocí akumulátorů
elektrické energie jen ve velmi omezeném množství, což znamená, že ve velkém množství se
elektrická energie považuje za neskladovatelnou. Naproti tomu tepelná energie je lépe
skladovatelná v akumulačních zásobnících tepla, ale i zde je možnost dlouhodobého
uchovávání tepla omezená. Protože v přírodě platí zákon zachování energie, což znamená,
že energie se nedá vyrobit z ničeho, ale pouze přeměnit na jiné formy energie, je nutné
k získání elektrické a tepelné energie využít energetické zdroje. Tyto zdroje jsou buď
obnovitelné (např. vítr, voda, slunce), nebo neobnovitelné (např. uran, uhlí, ropa a zemní
plyn). Přístup k těmto zdrojům a jejich využití je pro dnešní moderní společnost klíčový.
Z ekonomického hlediska platí, že růst ekonomiky daného státu je úměrný spotřebě
energetických zdrojů. Schopnost samostatně vyrobit elektrickou a tepelnou energii a dopravit
ji k odběrateli patří mezi základní měřítko vyspělosti daného státu, protože na schopnosti
pravidelného zásobování elektrickou a tepelnou energií závisí provoz většiny průmyslových
odvětví a služeb. Z důvodu omezeného množství energetických zdrojů, je tendence
v moderních vyspělých státech zefektivnit jejich využití tak, aby pokryly životní potřeby
společnosti. S tímto požadavkem souvisí i šetrné zacházení ve spotřebě jednotlivých druhů
energií tzn., že je kladen požadavek na provozovatele elektrických sítí a koncové odběratele,
aby využívali elektrickou energii pouze v době, kdy je zapotřebí. K tomuto účelu jsou na
energetický trh dodávány tzv. „SMART GRIDS“ „SG“, neboli chytré sítě obsahující
systémy měření, řízení a regulaci, které mají za úkol pomoct snižovat celkovou energetickou
spotřebu domácností, průmyslu a služeb. Pro co nejlepší využití jsou prvky „SG“ rozmístěny
v rámci celé Elektrizační soustavy „ES“. V této knize je hlavní pozornost věnována
chytrým sítím v domovních instalacích tzn. u koncových odběratelů elektrické energie
tzv. oprávněných zákazníků „OZ“. Z hlediska využitelnosti elektrické energie a pohodlnosti
ovládání jsou inteligentní instalace mnohem efektivnější, protože uživatel nemusí řešit
např. zapínání světel mechanickým způsobem, nebo spínán topných zařízení v případě
nedostatku tepla. Tento proces za něj vyřeší systémy inteligentní instalace v podobě čidel,
sensorů a termostatů.
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Obr.1: Porovnání nákladů a výnosů mezi klasickou a inteligentní instalací
file:///C:/Users/Zdenek%20Hradil/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/03FXJ9N7/Studijní%20text
%20IKE_1.pdf

Obr.2: Model úsporné domácnosti
https://archiv.ihned.cz/c1-63105820-usporna-domacnost-v-roce-2050
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Základní popis domovní instalace

Domovní elektrická instalace je soubor elektrických zařízení „EZ“, která jsou vzájemně
vodivě propojeny. Pod pojmem elektrické zařízení se rozumí vše, co slouží pro výrobu (el.
generátor), přenos (el. vedení), přeměnu (transformátor) a spotřebu elektrické energie.
Úkolem elektroinstalace je rozvod elektrické energie ke spotřebičům. V domácnostech je
možné se setkat jak s klasickým typem instalace, tak s instalací inteligentní „SG“. Oba
typy je pak možno kombinovat dle potřeb uživatele. Mezi základní části, které jsou společné
pro oba systémy, patří:







Domovní přípojka
Přípojková skříň- HDS
Hlavní domovní vedení - silová část vedení
Elektroměrový rozvaděč
Podružný rozvaděč – v případě SG obsahuje datovou sběrnici
Jednotlivé domovní okruhy - zásuvkové a světelné (mohou být provedeny silovým,
nebo v případě SG datovým vedením)

Obr. 3: Příklad elektrického rozvodu v bytovém dome, https://publi.cz/books/260/02.html

2.1

Rozdíl mezi instalací se sběrnicovým systémem a klasickou instalací

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, většina instalací je připojena na veřejnou
distribuční síť. Výjimku tvoří pouze ostrovní provoz, kdy je objekt napájen pouze z
vlastních zdrojů elektrické energie. Samotné připojení včetně měření spotřeby elektrické
energie je provedeno silovým vedením. Rozdíl mezi „SG“ a klasickou instalací začíná teprve
v podružném rozvaděči.
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Klasická domovní instalace
Je nejběžnější typ, se kterým se lze setkat ve většině domácností. Výhodou oproti SG je její
relativně jednoduché provedení, protože je z velké části tvořena pouze silovým vedením.
Ve starších instalacích se lze setkat s hliníkovým vedením „Al“, v nových instalacích se
používá již výhradně měděné vedení „Cu“. Zásadní rozdíl v provedení klasické instalace od
„SG“ je v řízení toku elektrické energie. U klasického provedení je tok elektrické energie
řízen přímo vypínačem, tzn. že z rozvaděče je natažen samostatně jištěný přívodní vodič do
vypínače a odtud až do daného světelného zdroje.

Obr.4: Příklad ovládání světelného zdroje jednopólovým vypínačem ve střídavé síti TN-S

Z obrázku 2 je vidět, že vypínač slouží přímo k sepínání a vypínání světelného zdroje on/off.
Není zde regulace toku elektrické energie přes řídící obvod. Pro přehlednost a snadnou
orientaci ve výkresech se pro elektrickou instalaci používá barevné, grafické a písmenočíslicové označení vodičů.
Poznámka:
V případě písmeno-číslicového značení se používají výhradně arabské číslice (1, 2, atd.).
Římské číslice se nepoužívají. U písmen se nedoporučuje používat „O“ a „I“, aby nedošlo k
záměně s nulou a jedničkou.
Instalace se sběrnicovým systémem
Na rozdíl od klasické instalace má „SG“ datové okruhy jejichž centrem je sběrnicový systém.
Hlavním úkolem „SG“ je ovládání a řízení různých technologických procesů, se kterými je
možné se v objektech setkat. Jako příklad lze uvést světelný okruh, kdy se po stisknutí
tlačítka vyšle signál do ovládací jednotky a ta následně zapne nebo vypne světelný zdroj.
Výhodou je, že tímto způsobem lze řídit více světelných okruhů současně. Vzájemnou
kombinací jednotlivých světelných okruhů nacházejících se v dané místnosti lze následně
vytvořit tzv. světelnou scénu. Pod pojmem světelná scéna se rozumí osvětlení místnosti dle
dané činnosti a denní doby. To znamená, že může dojít k sepnutí všech světel na 100%
v případě požadavku na velkou viditelnost, nebo snížení svítivosti hlavního světelného zdroje
za pomocí stmívače např. na 25% a současně s ním zapnutí pomocných nástěnných
světelných zdrojů. Tímto způsobem lze dosáhnout např. vhodného osvětlení pro sledování
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televize. Mezi elektrická zařízení, které slouží k vyhodnocování dané situace mohou patřit
například stmívače, čidla pohybu, sensory, nebo termostaty.

Obr.5: Příklad ovládání světla v inteligentní instalaci

2.2

Elektrická přípojka a přípojková skříň

Elektrická přípojka
Je elektrické zařízení, které slouží k připojení oprávněného zákazníka k síti nízkého napětí.
Začíná odbočkou z hlavního neboli kmenového rozvodu a končí v přípojkové skříni. Může
být provedena:
Nadzemním vedením
 AlFe – hole vedení
 AES – izolované samonosné vedení
 AYKYz – závěsný kabel
Kabelovým vedením
 AYKYz
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Obr. 6: Příklad kabelového připojení do přípojkové skříně, http://elektrika.cz/data/clanky/hlavni-castielektroinstalace-v-bytovych-a-administrativnich-objektech

V současné době je nejpoužívanější buď kabelové provedení AYKY o průřezu jádra vodiče
25mm², nebo za pomocí samonosného systému AES s průřezem 16mm². S provedením za
pomocí vedení AlFe, nebo AYKYz se lze setkat zejména u starších typů instalací. U vedení
AES je nutno dbát zvýšené opatrnosti v případě instalace k hořlavým plochám, protože
polyetylenová izolace, kterou vedení AES obsahuje, není samozhášivá. Fáze u vedení AES
jsou rozlišeny dle počtu výstupků na vodiči. Fáze L1 obsahuje jeden výstupek, L2 dva
výstupky, L3 tři výstupky a vodič PEN je hladký.

Obr.8: Vedení AES

Obr.7:Vedení ALFe

Přípojková skříň
Přípojková skříň, kterou můžeme najít také pod označením hlavní domovní skříň „HDS“,
obsahuje kromě svorek pro připojení vedení, pojistkové spodky, ve kterých jsou uloženy
pojistkové vložky- obecně pojistky. Svorky pro připojení jednotlivých fází L1, L2, L3 jsou
označeny velkými písmeny U, V, W.
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Obr. 9: Příklad označení fází a svorek, https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/358

Poznámka.:
Jak již bylo zmíněno v případě el. přípojky se modrý pruh pro vodič „PEN“ nemusí použít.
2.3

Elektroměrový rozváděč

Elektroměrový rozvaděč „ER” je místo pro uložení měřícího zařízení sloužícího pro měření
elektrické energie tzv. elektroměru. S uvedené věty vyplývá, že pod pojmem elektroměrový
rozváděč se nemyslí elektroměr, ale pouze ocelová nebo plastová skříň. Elektrické přístroje,
které jsou umístěny v rozváděči se označují pojmem systémové zařízení. Samotné
elektroměry se umisťují na elektroměrové desce, nebo do společných rozváděčů s přístroji pro
rozvod za elektroměrem. V takovém to případě musí být rozvaděč k tomuto účelu
zkonstruován a typově schválen. Elektroměrová část a podružný rozváděč musí být
konstrukčně i opticky odděleny. Důležitou součástí instalace elektroměrů je vymezení místa
v rozváděči pro jejich umístění.
Typ přístroje

šířka [mm]

výška [mm]

hloubka [mm]

1 fázový elektroměr

180

200

160

3 fázový elektroměr

200

400

160

Sazbový spínač HDO

180

300

160

Tab.1: Rozměry potřebné pro umístění elektroměrů a spínačů platné u společnosti e.on
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Poznámka:
Rozměry v tab. 5 jsou uvedeny v milimetrech „mm”.
Umístění elektroměrových rozvaděčů:
U bytových domů se umisťují buď v požárně odděleném neuzamykatelném prostoru, nebo
na chodbě. U rodinných domů, které nemají bytový charakter, garáží a rekreačních objektů se
„ER” umisťují vně objektu na trvale veřejně přístupném, neuzamykatelném místě. Je
zakázáno uzamykat odběratelské rozváděče zámky.
Provedení elektroměrů
Elektroměry se mohou vyrábět v provedení:
 Analogové – dnes již pouze stávající instalace
 Digitální – kdy se může jednat i o tzv. chytré elektroměry
Poznámka:
Digitální elektroměry s podsvíceným displejem mají v dnešní době paměťové karty a dokáží
například vyhodnocovat cenu elektrické energie. Lze se s nimi setkat nejenom v klasickém
provedení určeném pro hlavní měření spotřeby elektrické energie daného objektu, ale také
jako zásuvkové adaptéry, které slouží k měření odběru elektrické energie konkrétního
spotřebiče připojeného na elektrickou síť.

Obr.10: Elektroměr s výstupem Modbus
https://www.enika.cz/em24din-av93x-ispfb-65a-3in-485mid_z15640/
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Obr.11: Digitální měřič spotřeby el. energie jako
zásuvkový adaptér
https://www.zasuvka.eu/cs/mericespotreby/digitalni-meric-spotreby-el-energiedt25?id_product_attribute=0

V případě vícesazbových elektroměrů je na území ČR a SR součástí elektroměrového
rozvaděče spínač hromadného dálkového ovládání HDO viz kap. 2.4.
Chytré elektroměry
Aby bylo možno měřit a zobrazovat správné údaje z měřičů energie, je nutné vytvořit
optimální webovém rozhraní .

Tab.2: Příklad webového rozhraní nastavení elektroměru, http://www.onlinetechnology.cz/data/soubory/2_web/opto1.jpg

Tab.3: Popis nastavení elektroměru, http://www.onlinetechnology.cz/data/soubory/2_web/opto1.jpg
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Vizualizační prostředky k nastavování a odečtu spotřeby energií
Mezi tyto prostředky mohou patřit například monitory PC, laptopy, tablety a smartphony.
Samotný pojem vizualizace bude zmíněn v kap. 3.1.

Obr.12: Naměřené údaje z elektroměru odečtené na smartphonu, https://www.conrad.cz/meric-spotreby-aspinaci-zasuvka-pro-ios-a-android-voltcraft-sem-3600bt-schuko-zasuvka.k684997#

Obr.13: Zobrazení aktuálních dat přímo na display elektroměru, https://www.tyden.cz/rubriky/byznys/chytreelektromery-jsou-drazsi-a-v-domacnostech-se-nevyplati_293921.html
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Chytré zásuvky

Obr.14: Chytrá zásuvka NETIO 4ALL, https://www.netio-products.com/cs/zarizeni/netio-4all#lg=1&slide=3

NETIO 4ALL je PDU modul čtyř elektrických zásuvek 230V/8A s měřením spotřeby
elektrické energie na každé zásuvce (A, W, kWh). Tyto zásuvky lze připojit do počítačové
sítě pomocí LAN a WiFi. Každou ze čtyř zásuvek lze individuálně vypnout/zapnout přes web
nebo pomocí různých M2M API protokolů. Chytré zásuvky NETIO 4All jsou určeny pro
aplikace vzdáleného měření a ovládání elektrických zásuvek.
M2M (Machine 2 Machine)
Je přímá elektronická komunikace mezi stroji, zařízeními a systémy bez zásahu člověka.
M2M API
Je myšleno jako rozhraní pro elektronickou komunikaci se vzdáleným zařízením nebo
programem.
Samotná zkratka API se velmi často využívá v kontextu programovacích jazyků.
Samotná zkratka M2M se používá v podobném kontextu, ale mezi různými fyzickými
produkty.
Komunikační protokoly
Mezi komunikační protokoly sloužící pro systém měření odběru energie může patřit např.
 M-Bus
 SDS

11

M-Bus
Evropský standard M-Bus (angl. Meter-Bus) byl původně primárně určen pro dálkové čtení
dat měřičů tepla, ale obecně je určen pro aplikace sběru dat z měřičů odběru nejrůznějších
druhů energií, jako například pitné a užitkové vody, plynu, tepla a elektrické energie- MaR
(Měření a Regulace). Lze s ním také číst data z různých senzorů a řídit akční členy převážně z
oblasti systémů, kde není příliš nutná rychlá odezva v čase. Struktura je založena na sériovém
asynchronním přenosu po dvouvodičové sběrnici s možností přímého napájení účastnických
stanic.

Obr.15: Zapojení 3 fázového Modbus elektroměru, https://www.loxone.com/enen/kb/modbus-energy-meter/

SDS
SDS sběrnice, neboli Smart Distributed System (Chytrý distribuovaný systém), je
víceúčelová průmyslová komunikační sběrnice využívaná primárně firmou Honeywell.
Spolehlivost přenosu dat je zajištěná prostřednictvím chybových a potvrzovacích zpráv,
takže každé komunikační zařízení má jistotu přenesení požadovaných příkazů i dat.
Za pomocí komunikačních protokolů lze připojit do SG jednotlivé měřiče spotřeby
nacházející se v domácnosti. Kromě elektroměrů to mohou být například vodoměry a
plynoměry.
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Obr.16: Zapojení měřičů spotřeby pomocí komunikačního protokolu
group.com//products/HWg-PWR/images/HWg-PWR_M-Bus_icons.png

2.4

M-BUS,

https://www.hw-

Spínač hromadného dálkového ovládání HDO

Přijímač HDO – Hromadné dálkové ovládání umožňuje přepnutí elektroměru do vysokého
„VT”, nebo nízkého „NT” tarifu. Jedná se o způsob regulace odběru elektrické energie na
dálku. Pro přenos informace používá tento systém silová vedení elektrizační soustavy „ES”.
Informace ve tvaru impulsního kódu je vysílána s frekvencí v řádu stovek až tisíců hertz
(např. 217 Hz – většina území ČR, 760 Hz, 1060 Hz) a následně je tato vysoká frekvence
převedena na základní frekvenci „ES”, což je 50 Hz. Distributoři elektrické energie mají
jednotlivé frekvence rozděleny tak, aby nedocházelo k ovlivňování dálkově řízených
spotřebičů u jiných distributorů. Umístění přijímače HDO je obvykle v elektroměrovém
rozvaděči vedle elektroměru. Lze se, ale setkat i s provedením ve formě zásuvkového
adaptéru. Pro jištění přijímače HDO se používá jistič o jmenovité hodnotě proudu 2A
(růžová barva). Obvody přijímače jsou propojeny plným vodičem CYKY 1,5 mm².
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Obr.17:
Elektroměrový
rozvaděč
s
dvousazbovým
elektroměrem
a
přijímačem
HDO,
https://cs.wikipedia.org/wiki/HDO#/media/File:Elektrom%C4%9Brov%C3%BD_rozvad%C4%9B%C4%8D_PE
R_2.JPG

Důležitým ukazatelem u přijímačů HDO je hlídání časů, ve kterém je nejvhodnější jednotlivé
elektrické spotřebiče spínat. To je ve chvíli, kdy je v síti elektrické energie dostatek a ceny za
ni jsou nižší tzv. nízký tarif. Čas lze automaticky hlídat použitím inteligentního HDO spínače
a to buď v klasickém provedení, nebo ve formě zásuvkového adaptéru.

Obr.18: Inteligentní přijímač HDO v provedení jako zásuvkový adapter, www.matelektra.cz/inteligentni-zasuvky/

Pokud se uživatel rozhodne využít inteligentní sazbový spínač ve formě zásuvkového
adaptéru, musí dodržet pro jeho správnou funkci několik základních bezpečnostních
podmínek.
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 Zásuvkový HDO přijímač musí být nastaven shodně jako HDO přijímač ovládající
elektroměr v elektroměrovém rozvaděči.
 Přijímač HDO v rozvaděči musí být funkční.
 Zásuvkový HDO přijímač není dovoleno rozebírat, upravovat anebo ho provozovat v
rozebraném stavu.
 Z důvodu bezpečnosti není povoleno demontovat kryt zařízení, pokud je připojeno k
elektrické síti. Nejprve je nutné zařízení ze sítě odpojit.
 Tato zařízení jsou vhodná pro použití ve vnitřních prostorech, jako jsou například
byty. Není vhodné provozovat zásuvkové HDO přijímače ve vlhkém, nebo chemicky
agresivním prostředí
Přepěťové ochrany
Přepěťové ochrany se v instalacích umisťují jako ochrana proti nežádoucímu vlivu přepětí,
což je zvýšení napětí nad hodnotu napětí jmenovitého sítě. To může vzniknout dvěma
základními způsoby:
 Atmosférickým – úder blesku
 Provozními stavy v síti – např. spínání
Proti těmto nežádoucím účinkům je také nutné zavést ochranná opatření mezi, která patří:
 Bleskosvody – ochrana vnějších částí objektu prostředky LPS
 Přepěťové ochrany – SPD ochrany EZ zapojených v el. instalacích
V problematice zabývající se ochranou proti přepětí jsou zavedeny mezinárodní pojmy viz.
tab. 4
Zkratka

Původ zkratky

Český význam

LEMP

Lightning electromagnetic
impulse

Elektromagnetický
vyvolaný bleskem

LPL

Lightning protection level

Hladina ochrany před
bleskem

LPMS

LEMP protection measures
system

System ochranných opatření
před LEMP

LPS

Lightning protection system

System ochrany před
bleskem

LPZ

Lightning protection zone

Zóna ochrany před bleskem

SPD

Surge protective device

Přepťové ochranné zařízení

Tab.4: Názvosloví v ochranách proti přepětí
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impuls

Zapojení prostředků SPD v elektrické instalaci se provádí dle zón v objektu tzv. LPZ. Tyto
zóny nám udávají jak moc je daná část objektu vystavena působení blesku. Vystavena
účinkům blesku.
Samotné prostředky SPD se dělí dle umístění do tří základních skupin SPD 1, SPD 2 a SPD3.
Typ SPD 1 je založen na principu jiskřiště určené pro větší přepěťové vlny. Typy SPD 2 a
SPD 3 jsou založeny na principu omezovače přepětí, tzn. nelineárním odporu, který se
vzrůstajícím napětím klesá. Tyto prostředky jsou určeny pro nižší přepěťové vlny. Fyzicky se
zapojují tyto typy ochran mezi pracovní vodiče (L1, L2, L3, N) a zem. Z obr. 19 je
patrné, že systém SPD 1 se zapojuje do hlavního rozvaděče, SPD 2 do podružného
rozvaděče a SPD 3 ke koncovému elektrickému zařízení. Provedení typu 3 muže být také
ve formě zásuvkového adaptéru, který přepěťovou ochranu obsahuje. Pro jednotlivá
instalační provedení platí zásada, že není doporučeno použít například ochranu SPD 3 bez
předchozího použití ochran SPD 1 a 2, protože by to nemělo z hlediska bezpečnosti smysl.

Obr.19:Rozdělení přepěťových ochran v objektu , http://elektrika.cz/data/clanky/dehn-svodic-prepeti-spd-typu-12013-vlnolam-bleskovych-prou
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3

Charakteristika SMART GRID

Smart grid, dále jen „SG“, neboli chytrá síť je systém komponentů jejichž hlavním úkolem je
jak již bylo zmíněno v úvodu snížení energetické spotřeby společnosti a tím ušetření
celkových nákladů za energie. Mezi komodity (zboží) jejichž spotřebu lze zefektivnit může
patřit například užitková voda UV, teplo pro vytápění objektů, nebo elektrická energie.
K dosažení optimálních požadavků na spotřebu energií v rámci domovních instalací nám
mohou sloužit například:









Stmívače
Termostaty_regulátory teploty
Řídící jednotky
Časové spínače
Čidla pohybu
Senzory deště
Regulátory nabíjení
Měřicí přístroje

Obr.20: Možnosti inteligentního domu, http://www.onlinetechnology.cz/clanky/inteligentni
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Obr.21: Příklad propojení inteligentní instalace systému GILD, http://elektro.tzb-info.cz/inteligentnibudovy/6870-gild-komplexni-system-pro-inteligentni-rizeni-budov

Jednotlivé prvky inteligentní instalace tedy mohou ušetřit energetickou spotřebu domácnostní,
ale ne vždy je schopen daný systém sám osobě požadovaný efekt zajistit. Nutná je také dobrá
informovanost široké veřejnosti a s tím související správné návyky koncových odběratelů
ve využívání schopností „SG“. Bez správné informovanosti a chování koncových odběratelů
by například výsledky měření spotřeby jednotlivých druhů energií neměly smysl a energetické
úspory se nedosáhlo.

Obr.22: Termostat

Obr.23: Čidlo pohybu

https://www.elektrobock.cz/bezdratovytermostat/p247

http://www.esylux.cz/cidla-pohybu/24-cidlopohybu-rc230i-4015120015311.html
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3.1

Základní pojmy používané u SG

Systémové prvky:
Jsou prvky, které úzce souvisí s chodem systémové sběrnice. Mezi tyto prvky mohou patřit
například:
 USB rozhraní
 RS232 rozhraní
 RJ-45 rozhraní

Obr. 24: Konektor a socket USB 3.0, http://www.fotografovani.cz/vybirame/technologie1/jaka-budoucnost-cekarozhrani-usb-bude-10x-rychlejsi-153042cz

Obr.25: Rozhraní RS232

Obr.26: Rozhraní RJ-45

https://www.tme.eu/cz/details/rs232_s5/ridicicleny-plc/ssa/rs232-s5/

file:///C:/Users/Zdenek%20Hradil/Desktop/komunikaceprumyslova_rozhrani.pdf

Aktory (Acters):
Aktor je specifický název objektu, který je schopen delegovat zprávy (čistý objektový
programovací jazyk). Lze je rozdělit do dvou základních skupin:
 Aktory vstupní
 Aktory výstupní
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Dále lze aktory rozdělit dle tvaru a průběhu vstupního a výstupního signálu. Aktory mohou
být:
 Binární (stav zapnuto-vypnuto)
 Analogové
 Bezdrátové radiové aktory - lze použit v případě, kdy není možné natáhnout
systémovou sběrnici do míst, kde musí být osazen aktor.
Jako příklad aktoru lze uvést například stmívač sloužící pro regulaci osvětlení v místnosti za
pomocí kterého lze dosáhnout vhodné světelné scény a zároveň ušetřit na elektrické energii.

Obr.27: Příklad zapojení spínacího bezdrátového aktoru, http://www.elinas.cz/rfsa61b_prikald_zapoj._original.jpg

Čidla a sensory:
Aby mohl systém regulovat a řídit, je potřeba mu dodat aktuální vstupní informace o
vnějších fyzikálních veličinách. Tímto získáváním informací následně probíhá proces řízení
daného děje pomocí sensorů a čidel. Čidla a sensory jsou pouze vstupní zařízení a mohou
být provedeny ve dvou variantách:
 Varianta se společným umístěním čidla a elektronického systému
 Varianta se samostatným provedením čidla napojeného na příslušný vstup aktoru

20

Obr.28: Příklad zapojení čidel kouře a teploty, https://www.interconnect.cz/ostatni-sluzby/bezpecnostnisystemy/pozarni-signalizace

Sběrnice (Bus):
Jedná se o přenosové medium, na které se mohou připojovat různí účastníci, kteří si
prostřednictvím ní mohou vyměňovat informace. Sběrnice mohou být:
 Sériově řazené – obsahuje sdílení dat a řízení na společném vodiči nebo vodičích
 Paralelně řazené – obsahuje skupiny řídicích, adresových a datových vodičů
Přenos dat na sběrnici je dán stanoveným protokolem (standard podle kterého probíhá
elektronická komunikace př: TCP/IP – Transmission Control Protocol / Internet
Protocol). Mezi sběrnicové systémy mohou patřit:
 Systém Nikobus – sběrnici zde tvoři dva twistované vodiče (stočené vodiče) vedení,
které slouží pro přenos informací a zároveň pro napájení připojených účastníků –
například sensorů nebo čidel.
 Radiofrekvenční systém zde je umožněna bezdrátová komunikace, kde
obousměrný přenos zpráv mezi přístroji je prováděn na frekvenci 868,3 MHz se
vzájemným potvrzením.
 Systém EIBA/KNX – jednotlivé prvky se paralelně připojují na sběrnici pomocí
čtyřžilového provedení kabelů
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Obr.29: Twist

Obr.30: Popis kabelu_kroucená dvoulinka

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodi%C4%8D_(elektrotechni
ck%C3%BD_v%C3%BDrobek)

http://ijs2.8u.cz/index.php?option=com_content&view=article&id
=19&catid=10&Itemid=124

Poznámka:
Kroucená dvojlinka neboli svazek vodičů (zpravidla osmi), které jsou vždy spleteny
v páru, se označuje anglickým pojmem twisted pair. Tomuto vedení se říká symetrické,
protože oba vodiče jsou v rovnocenné pozici a signál přenášení po vedení je dán rozdílem
potenciálů obou vodičů. Důvod, proč jsou tyto vodiče zkrouceny v párech, je ve zlepšení
elektrických vlastností kabelu – minimalizují se tzv. přeslechy (jedna linka ovlivňuje
druhou) mezi jednotlivými páry a snižuje se vliv vodičů na okolí a z okolí.

Obr.31: Kabel JYSTY 2x2x0,8 pro sběrnici EIB/KNX
http://www.elektroprumysl.cz/elektroinstalace/architektura-komunikace-a-adresovani-sbernice-knx-eib

22

Obr. 32:Podrobnější popis kabelu JYSTY 2x2x0,8 pro sběrnici EIB/KNX
http://elektrika.cz/obr/08_abb_system_12v.jpg

Sběrnicový kabel KNX:
Používá se u automatizace budov k řízení osvětlení, topení, klimatizace, časové správy atd..
Teplotní rozsah využití je v rozmezí od -30 °C do +70 °C. Tento kabel lze klást ve
společném souběhu se silovým vedením.

Materiál vodiče

Cu - měď

Barva pláště

zelená

Průměr vodiče

0,8 mm

Izolace žil

PVC

Počet žil

4

Jmenovitý průřez vodiče

0,5 mm²

Tab.5: Základní parametry kabelu JYSTY 2x2x0,8 pro sběrnici EIB/ KNX
https://eshop.elkov.cz/produkty/jb-ksk224-kabel-sbernicovy-knx-ycym-2x2x0-8-eib-1bal-100m

Poznámka:
EIBA (European Instalation Bus Association)) je sdružení vedoucích firem v oblasti
elektroinstalací v Evropě. Jeho cílem je nabízet jednotný systém instalační sběrnice pro
řízení provozních procesů v budovách. Jelikož systém KNX (Konnex-Association) je plně
kompatibilní s EIB, může být většina přístrojů označena dvojím logem a to KNX i EIB.
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Obr.33:Blokové schéma propojení jednotlivých modulů SG prostřednictvím EIB/KNX
https://automatizace.hw.cz/clanek/2006082701

Popis sestavy KNX se zapojením snímače:


Napájecí zdroj 29 V DC s tlumivkou
Typy zdrojů (160mA, 320mA, 640mA a
1280mA)



Snímač – např. tlačítko, snímač teploty,
vlhkosti, intensity osvětlení apod.



Aktor – např. relé, ventil topení, stmívač
apod.



Sběrnicové vedení - kroucená dvoulinka

Uvedení do provozu:

Obr.34: Jednoduchá sestava KNX
https://automatizace.hw.cz/teorie-a-praxe/knx.html
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Zadání individuálních adres jednotlivým
přístrojům – jednoznačná identifikace
snímače nebo aktoru



Parametrizace
příslušného
snímače nebo akčního členu



Přiřazení skupinových adres – provázání
funkcí snímačů a akčních členů

software

Obr.35: Napájení domů s KNX z distribuční sítě
http://www.elektroprumysl.cz/elektroinstalace/jeenergetika-pripravena-spolupracovat-s-chytrymidomy

Topologie sběrnicových vedení:
Tento termín se používá pro označení grafického znázornění a uspořádání prvků systému tzv.
Bus topology. Sběrnicová vedení lze rozdělit do pěti základních struktur:






Kruhová struktura (ring topology)
Stromová struktura (tree topology)
Lineární-sběrnicová struktura (bus topology)
Hvězdicová struktura (star topology)
Smíšená struktura (mesh topology)

Obr.36: Hvězdicová struktura
http://www.svetsiti.cz/clanek.asp?cid=Zakladytopologie-a-komunikace-192000

Obr.37: Stromová struktura
http://blog.banan.cz/Internet/Topologie-siti
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Obr38.:Kruhová struktura

Obr.39:Lineární – sběrnicová struktura

http://ct.upce.cz/machalik/puitk-stare/site/prvni.htm

http://www.townsvillenerds.com/what-are-networkshares/

Jednotlivé topologie sběrnicových vedení ovlivňuje provedení systému. Ten může být:
 Centralizovaný
 Decentralizovaný
 Hybridní
Centralizovaný systém:
U tohoto systém jsou vstupy – (spínače, tlačítkové spínače, sensory atd.) a výstupy – (
svítidla, spotřebiče atd.) propojeny s centrálním řízením hvězdicově. Tzn., že každý účastník
(sensor, popř. spotřebič) má vlastní spojení s centrálním řízením. Jednotlivý účastníci mohou
navzájem komunikovat jen prostřednictvím této centrály.
Decentralizovaný systém:
U tohoto systém má každý účastník (sensory i aktory) vlastní inteligenci v podobě
mikroprocesoru s operační pamětí. Každý účastník je primo připojen na sběrnicové vedení.
Jedná se o tzv. decentralizovanou inteligenci, kdy neexistuje žádné centrální řízení a tím je
zaručena větší spolehlivost provozu (např. KNX, LON a pod.).
Hybridní systém:
U tohoto systém jsou vstupy (sensory) zapojeny na sběrnici zatímco výstupy jsou připojeny
na řídicí jednotku (např. Nikobus).
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Vizualizace (Visualization):
Jde o schematické znázornění celého systém. Pomocí vizualizace lze sledovat a nastavovat
různé parametry v elektrické instalaci. Velkou výhodou je možnost napojení na internet.
Tímto způsobem lze následně řídit jednotlivé úkony v SG. Vhodnost takového řešení je
například pří delší nepřítomnosti v daném objektu. Na dálku je možné nastavit např. vytápění
domácnosti v zimních měsících.
Řídící jednotka - ŘJ (Control unit (CU)):
Komunikuje se sensory a ovládá jednotlivé spotřebiče. Komunikace je vedena dle charakteru
spínání, stmívání, ovládání atd.. Mohou se vyrábět např. v provedení se 4 nebo 12 vstupy k
volnému využití. Ke každému výstupu lze programováním libovolně přiřadit požadovanou
funkci. Jednotky jsou vybaveny zdrojem pro napájení sběrnic. Aktivní je však pouze jeden
zdroj, který přebírá napájení celé sběrnice. Ostatní jednotky jsou v pohotovosti a v případě
selhání aktivního zdroje automaticky přebírá napájení další jednotka. Sběrnice je tak v
každém časovém úseku funkční.

Obr.40: Příklad vizualizace fotovoltaického systému na tabletu, smartphonu a hodinkách
https://www.fronius.com/cs-cz/czech-republic/solar-energy/vyrobky/firmy/%C5%99e%C5%A1en%C3%AD/softwarov%C3%A1%C5%99e%C5%A1en%C3%AD-fronius
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Obr.41: Obecné provedení KNX sběrnice_možnosti inteligentního domu
http://docplayer.cz/4337496-Komplexni-rizeni-budov-zakladni-prehled-knx-systemu.html

3.2

Příklady zapojení prvků SG

Pohybový spínač světla:
Lze je již považovat za prvek SG. Svou jednoduchou instalací by ale mohli patřit do
klasického instalačního provedení, protože se zařazují do již stávajícího elektrického rozvodu.

Obr.42:Zapojení pohybového spínače
https://www.zabezpecovaci-zarizeni.cz/technicke-tipy/automatizace-domu/automaticke-spinani-svetel-pohybemosob-%5Bt001%5D
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Postup montáže:
1. Vypneme jističe osvětlení a prozkoušíme, zda je světelný okruh skutečně bez napětí.
2. Odkryjeme připojovací svorkovnici světla a odpojíme fázový vodič (černý nebo
hnědý) od světla.
3. Fázový vodič (černý nebo hnědý) připojíme na hnědý vodič spínače.
4. Modrý vodič u spínače připojíme na nulový vodič světla (také modrý).
5. Červený vodič připojíme na světlo místo původně odpojeného fázového vodiče.
6. Vše překontrolujeme a zakryjeme.
7. Zapneme jističe a vyzkoušíme funkčnost zařízení.
Stmívače:

Obr.43:Fázové řízení stmívače RLC
http://docplayer.cz/48031893-Tecomat-foxtrot-efektivni-instalace-pro-elektromobilitu.html
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Obr.44: Označení stmívače
https://www.luci.cz/senzory-pohybu/tlacitkovy-stmivac-smr-m/

Obr.45: Zapojení stmívače
https://www.luci.cz/senzory-pohybu/tlacitkovy-stmivac-smr-m/
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Obr.46: Barevné rozlišení vodičů stmívače
https://www.luci.cz/senzory-pohybu/tlacitkovy-stmivac-smr-m/
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4

Alternativní zdroje energie v kombinaci se Smart grid

V domovních rozvodech se lze kromě klasického připojení na distribuční síť využít také
alternativní zdroje energie. Ty mohou sloužit jak pro výrobu elektrické energie, tak pro
vytápění, nebo ohřev teplé užitkové vody „TUV“. Mezi tyto zdroje můžeme zařadit:





Fotovoltaické panely „FVP“
Solární kolektory „SK“
Tepelná čerpadla „TČ“
Kogenerační jednotky „KJ“

Obr.47: Příklad domu s FVE
http://www.solarni-vetrne-elektrarny.cz/zapojeni-fotovoltaicke-elektrarny

Aby se zvýšila efektivita využití těchto zdrojů, je nutné ovlivnit tok energie, která se v nich
vyrobí. Pro tento účel se v instalaci využívající alternativních zdrojů zařazují řídící jednotky,
senzory, teplotní čidla a termostaty. Tyto komponenty zajistí, že vyrobená energie je
využita v době, kdy je jí zapotřebí a nedochází tak ke zbytečným energetickým ztrátám.
4.1

Fotovoltaické systémy

Tyto systémy používají pro zachycení slunečního záření fotovoltaické panely. Pomocí těchto
panelů se získává stejnosměrná elektrická energie, která je buď přímo, nebo přes střídač
využita pro ohřev TUV, vytápění, nebo chod dalších elektrických spotřebičů v domácnosti.
V případě přebytku energie lze pro její uskladnění použít akumulátor anebo tento systém
použít jako malý zdroj elektrické energie pro napájení distribuční soustavy DS.
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Obr.48: Solární systém s FV panely pro podlahové vytápění a ohřev TUV
http://www.waterheating.eu/8/index.php?ac=177

Na obrázku 48 je znázorněn solární systém, kdy je nejprve dodávána vyrobená elektrická
energie z FV panelů do systému podlahového vytápění a při dosažení požadované teploty
řídicí jednotka (DC Box) přepne přísun elektrické energie pro ohřev TUV. Přebytek
vyrobené elektrické energie lze v tomto případě navíc využit jako zdroj elektrické energie
pro domácí spotřebiče zapojené do střídavé zásuvky. Pro získání střídavé elektrické energie
je do systému zařazen navíc DC/AC střídač, který stejnosměrnou elektrickou energii přemění
na střídavou.
Popis hlavních částí FVE
Fotovoltaický článek:
Fotovoltaický článek je vlastně velkoplošná dioda alespoň s jedním PN přechodem. Sériovým
nebo paralelním propojením fotovoltaických článků vzniká fotovoltaický panel. Ten
zajišťuje hermetické zapouzdření článku s dostatečnou klimatickou a mechanickou pevností.
Účinnost panelů je odhadována na 14 až 18 % a doba života je asi 25 až 30 let. Optimální
natočení panelů pro dopadající sluneční záření je 35 °. Jako materiál se používá křemík.
Napětí jednoho článku je přibližně 0,5V.
Střídač:
Ve fotovoltaických panelech se vyrábí stejnosměrný proud a napětí. Pokud chceme
vyrobenou energii o stejnosměrné napěťové hladině měnit na energii střídavé napěťové
hladiny a požadované frekvence, musíme použít zařízení, které umožní převod
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stejnosměrného proudu vyráběného fotovoltaickým panelem na proud střídavý. Tomuto
zařízení se říká střídač nebo také invertor. Střídače mohou dosahovat účinnosti až 96 %.
Řídicí jednotka:
Udává informace o vyrobené energii a provozních stavech. Může být součástí střídače.
Regulátor napájení baterií:
Zvláště v místech, kde slouží fotovoltaická elektrárna jako tzv. ostrovní provoz
pro samostatné napájení daného objektu, se využívají akumulátory pro akumulaci energie
pro období, kdy fotovoltaický panel nemá přísun tepelné energie. Pro tyto účely je nutné mít
v instalaci regulátor napájení baterií. Ten slouží k nabíjení akumulátorů a zároveň chrání
akumulátor před hlubokým vybitím.
Poznámka:
Dle aktuálních výkupních cen elektřiny vyrobené z fotovoltaiky může nastat situace, kdy je
pro majitele elektrárny výhodnější veškerou vyrobenou elektřinu prodat a objekt zásobovat
z veřejné distribuční sítě.
Využití integrátoru slunečního osvitu
Jedná se o zařízení, které na základě intenzity signálu slunečního osvitu počítá
nahromaděnou sluneční energii na jednotku plochy. Tato nahromaděná sluneční energie
slouží k výpočtu účinnosti fotovoltaických elektráren v závislosti na časovém úseku.

Obr.49: Vizualizační rozhraní integrátoru
http://products.domat-int.com/cs/komunikativni-ovladace- Obr.50: Přepínač integrátoru, http://domatint.com/wp-content/uploads/domat_UI415_cz.pdf
a-cidla/346-integrator-slunecniho-osvitu.html
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Integrátor slunečního osvitu měří vstupní napětí, úměrné intenzitě slunečního záření z
vnějšího čidla s výstupem 0..10 V. Okamžitá hodnota intenzity slunečního záření v
kW/m2 je zobrazována na LCD displeji. Tato hodnota je dále jednou za sekundu
integrována v čase a na bezpotenciálovém výstupu (polovodičové relé) se objevují impulsy,
úměrné energii, dopadající na 1 m2 měřené plochy. Tyto impulsy je možné přivést na jakýkoli
čítací modul, který následně energii hromadí. Získané hodnoty se využívají pro určování
krátkodobé i dlouhodobé účinnosti FVE.
Přepínač:
BUS END: oba přepínače v poloze ON ukončují sběrnici (používá se, pokud je přístroj
poslední na sběrnici)
INIT: nastavuje přístroj na výchozí komunikační parametry
4.2

Větrné elektrárny

U domácího provedení se na rozdíl od klasických velkých zdrojů využívají větrné elektrárny
s různými typy rotorů. Ty lze rozdělit podle provedení do dvou základních skupin a to na:
 Větrné elektrárny s horizontální osou otáčení_ anglicky označované jako HAWT
(horizontal axis wind turbine) – klasické ve většině případů třílisté provedení. Tyto
elektrárny obsahují pro natáčení tzv. směrovou lopatku. Důvodem je, že elektrárna
musí být vždy natočena proti směru větrného proudění.

 Větrné elektrárny s vertikální osou otáčení_ anglicky VAWT (vertical axis wind
turbine) – zde se jedná o Darrierův rotor a Savoniovu turbínu . Tyto provedení jsou
finančně nákladnější, ale není zde nutná instalace směrovky.

Obr.51: Darrierův rotor s třemi
půlelipsovitými aerodynamicky tvarovanými
lopatkami
http://www.ekobonus.cz/vetrne-elektrarnynejcastejsi-typy-experimentalni-projekty-azajimavost

Obr.52: Příklad Savoniovy turbíny
s dynamicky upraveným tvarem listů
thttp://forum.mypower.cz/viewtopic.php?
f=41&t=463&start=120
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Obr.53: Příklad VE s horizontální
osou otáčení v pětilistém
provedení
http://www.windsystems.eu/download/JPT-100manual-2016.pdf

Obr.54: Sestava větrné elektrárny
http://www.energetickagramotnost.cz/aktivity/modely-obnovitelnych-zdroju-energie/

Obr.55:Popis strojního zařízení větrné elektrárny
http://www.tvojdom.sk/dom-stavba/stavba-rekonstrukcia/vetrne-elektrarny.aspx

36

Obr.56: Postup složení větrné elektrárny JPT-100
http://www.wind-systems.eu/download/JPT-100-manual-2016.pdf

Obr.57: Graf závislosti výkonu větrné elektrárny JPT-100 na rychlosti proudění větru
http://www.wind-systems.eu/download/JPT-100-manual-2016.pdf

Z grafu je patrné, že při rychlosti větru 12 m/s je výkon elektrárny 100 W. Jestliže rychlost
proudění větrné energie přesáhne 20 m/s , potom větrná turbína bude signalizovat přepětí a
tím se automaticky spustí elektromagnetická brzda a zpomalí se točení rotoru.
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Obr.58: Hybridní řešení větrné turbíny v kombinaci Darrieus + Savonius
http://www.wind-systems.eu/vertikalni-vetrne-turbiny-hivawt.php

Obr.59: Kombinovaný systém fotovoltaiky s větrnou turbínou
http://elektro-sol.eu/en/wind-power-installation/
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4.3

Kogenerační jednotky

Jedná se o energetické výrobny, které slouží pro výrobu elektrické energie i tepla (KVET).
Tomuto procesu se říká tzv. kogenerace energie a tepla. Pokud by byla výroba zaměřena i na
chlad, tak by se jednalo o tzv. trigeneraci.

Obr.60: Objekt s KJ
http://koget-cz.webnode.cz/zapojeni-kogeneracnich-jednotek/

Elektrická energie je vyrobená v kogenerační jednotce je spotřebovávána jak na provoz
objektu, tak v případě přebytku na napájení DS. Jako záložní zdroj vytápění slouží plynový
kotel.
Princip funkce KJ
Hlavní součást KJ tvoří pístový spalovací motor. Ten je speciálně upraven na spalování
zemního plynu. Motor má za úkol pohánět elektrický generátor, který vyrábí elektrickou
energii. Spaliny produkované při spalování jdou do výměníku tepla. Přes tento výměník, který
je součástí KJ je teplo předáno topné vodě. Po přestupu tepla ze spalin na topnou vodu dojde
k jejich ochlazení, což má za následek, že opouští KJ o velmi nízké teplotě. Tím dojde k
velmi efektivnímu využití energetického potenciálu zemního plynu, kdy je zamezeno ztrátě
tepla v podobě úniku horkých spalin do ovzduší.
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Popis hlavních částí KJ

Obr.61:Popis kogenerační jednotky

Řídící systém MicroGEN AP:
Malý řídící systém pro kogenerační jednotky grafickým displejem 128x64 bodů, širokými
možnostmi řízení, komunikace a konfigurovatelnosti. Podporuje všechny režimy spolupráce
se sítí P (paralelní), I (ostrovní), E (nouzový), P+I, P+E, rozdělování činného výkonu (v
režimu P) a činného i jalového výkonu (v režimu I) mezi více strojů bez nutnosti nadřazeného
řídícího systému. Umožňuje manuální i automatický režim ovládání, kopírování spotřeby
objektu atd.
Induktivní elektronické zapalování
Pro menší 3÷8 válcové motory, možnost řízení předstihu, parametrizace a integrovaná
diagnostika.
 Komunikace přes RS-232 (diagnostika a nastavení servisním programem Manager),
RS-485 (pro spolupráci s řídícimi systémy UNIMA)
 Napájení 11÷15V
 Počet cívek 3,4,6,8 (duální režim)

Obr.62: Řídící systém KJ MicroGEN AP
http://www.unima-ks.cz/ridici-system-microgen-ap.html
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Obr63.:Induktivní elektronické zapalování
http://www.unima-ks.cz/uis1.html

5

Revize elektroinstalace

Domovní instalace se řadí dle tab. do elektrických zařízení „EZ“ třídy ochrany jedna tzn. s
vyvedeným ochranným vodičem.

Tab.6: Třídy ochran elektrických zařízení
http://docplayer.cz/7122547-Odborny-technicky-dozor.html

Bez vyvedení ochranného vodiče by nefungovala ochrana automatickým odpojením od
zdroje za použití ochranných a jistících prvků instalace. Nutnou podmínkou je také před
uvedením do provozu provést na instalaci tzv. výchozí revizi, kterou provede revizní technik
s platným osvědčením a oprávněním pro tento druh činnosti. Výsledkem výchozí revize je
revizní zpráva, která se uchová po celou dobu životnosti instalace. V pravidelných
intervalech se potom dělá dle typu „EZ“ revize pravidelná (např. po 5 letech). Výsledkem
pravidelné revize je revizní zpráva, která se uchovává do doby konání další pravidelné revize.
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6

Závěrečné zhodnocení využití SG v domovních instalacích

O proti klasické instalaci je, ale samotné zhotovení inteligentní instalace mnohem náročnější a
tok jak v podobě samotné práce, tak v podobě finančních nákladů. Jak již bylo zmíněno, nutná
je také schopnost odběratele elektrické energie využívat funkcí a celkových schopností „SG“
tak, aby se dosáhlo reálného snížení spotřeby energií a tím snížení finanční zátěže
domácností. S ohledem na stále rostoucí cenu energií a dostupnější moderní technologie lze
předpokládat, že stále více domácností bude investovat do spotřebičů s menší energetickou
náročností. S tímto trendem budou souviset i státní dotace na tzv. zelenou energii tzn.
výrobu tepelné a elektrické energie z alternativních zdrojů, které budou mnohem šetrnější
k životnímu prostředí. Mezi tyto zdroje budou patřit hlavně fotovoltaické a větrné
elektrárny, tepelná čerpadla, solární systémy a kogenerační kotle s kvalitním spalováním.
V současnosti hlavním problémem těchto technologií zůstávají relativně velké pořizovací
náklady, které mohou být velkou zátěží pro většinu domácností. Proto je nutné lidi v daném
státě či městě přesvědčit, o přínosu takovéto investice. Hlavní myšlenka při použití SG by
měla být, že tyto sítě znamenají i přes současné vyšší pořizovací náklady nejen otázku snížení
ekonomické zátěže dané domácnosti ve spotřebě elektrické energie, ale také ovlivnění
životního prostředí daného regionu.
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