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• Cíl - představit komplexní pohled na šetrné budovy
• Praktické ukázky šetrných řešení
• Interaktivní formát online ZOOM
• Možnost dotazů přes Q&A
• Prezentace a kontakty budou k dispozici na komunikačních kanálech ČKA a 
CZGBC. 
• Debaty plánované vždy ve středu v 16:00 

Šetrná řešení v praxi

23. 6. 2021



• Sledujte na YouTube Rady
• www.czgbc.org

Nadcházející témata:

23. 6. 2021

• 30.6. Šetrná řešení v praxi: Smart systémy v budovách – příklady dobré 
praxe

• 28.7. Šetrná řešení v praxi: Ekonomika a přínosy zelených střech
• 11.8. Šetrná řešení v praxi: Hospodaření s vodou - Potenciál využití nejen 

u veřejných budov
• 25.8. Šetrná řešení v praxi: Cirkulární ekonomika - LCA případové studie

https://www.youtube.com/playlist?list=PLm5bGAUALsNNng3RtvqninPZY6DJkCvSt
https://www.czgbc.org/


ŠETRNÁ ŘEŠENÍ V PRAXI

Automatizace a regulace - příklady dobré praxe

Mluvčí :

• Filip Cenefels, WAGO, Filip Hajšo, Belimo - Příklad dobré 
praxe budovy The Flow Building, kde je automatizace využita 
jako nástroj pro uspokojení potřeb nájemníků a uživatelů. A další 
příklady dobré praxe.

https://www.wago.com/global/
https://www.belimo.cz/


THE FLOW BUILDING



THE FLOW BUILDING

 Novostavba 2020

 15,000 m2 kancelářských prostor

 7,000 m2 obchodních prostor

 Podle schématu BREEAM: OUTSTANDING (nejvyšší 

ocenění)

 developer:

FLOW EAST a.s.

 architekt:

CHAPMAN TAYLOR s.r.o.

 generální dodavatel:

METROSTAV a.s. 

 projektový a cenový manažer:

SENTIENT s.r.o. 

 dodavatel Měření a Regulace:

BUILDSYS, a.s.

 řídicí systém budovy: 

WAGO
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THE FLOW BUILDING

 Technologie zdrojů tepla a chladu 

 s vysokou efektivitou 

 různorodými požadavky na klima

 Kvalitní trojité zasklení snižující vnitřní tepelné zisky v létě 
a tepelné ztráty v zimě 

 Zónové řízení tepelné pohody

 v každé zóně lze topit či chladit nezávisle na stavu 
okolních zón

 Inteligentní venkovní žaluzie

 s možností ovládání

 s bezpečnostními funkcemi

 s funkcemi ochrany proti přímému osvitu

 s funkcí vlivu okolních staveb

Budova orientovaná na nájemníka



THE FLOW BUILDING

 Energeticky úsporné výtahy s rekuperací 

a systémem Destination Control System

 návštěvník má automaticky přivolané výtahy

 přístup jen do prostor, kde má právo

 úspora díky rekuperaci energie

 Inteligentní energeticky úsporné a stmívatelné LED 
osvětlení

 Široké možnosti ovládání od nástěných ovladačů, 
přes časové funkce, přítomnostní funkce, či řízení 
na požadovanou úroveň 

 Komplexní systém měření a regulace

 Jednotlivé systémy vzájemně kooperují pro 
dosažení komfortu osob

Budova orientovaná na nájemníka



THE FLOW BUILDING

 Zdravé a příjemné prostředí pro uživatele budovy

 Energetická efektivita a nízké emise CO₂

 Hospodaření s vodou

 Design Inclusive and accessible?

 Zázemí pro cyklisty

 Elektromobilita

 Sofistikované měření a regulace 

 Správa spotřeb energií a vody

 Recyklace odpadů

Nikoliv jako primární cíl… 

…ale jako důsledek koncepce investora, zaměřit na se na 
potřeby nájemců.

Klíčové vlastnosti pro docílení vysokého hodnocení certifikací



Měření a Regulace + Integrace

S. 7

 Silnoproud

 Diesel generátory

 Stav rozvodů NN

 Nabíjecí stanice

 Měření celkové spotřeby

 Spotřeby nájemců M-Bus

 Analýzy spotřeb

 Měření a Regulace

 BMS vizualizace a sběr dat

 Požární technika EPS

 Evakuační rozhlas ER

 Přístupový systém ACS

 Zabezpečovací systém EZS

 Systém výtahů

 Kamerový systém CCTV

 Integrace VRV

 Brána pro klientský přístup



8 WAGO-Elektro spol. s r.o.



Měření a Regulace + Zónová regulace

S. 9

 Měření a Regulace

 Meteostanice

 Patrové rozváděče

 Zónová regulace

 Zastínění

 Osvětlení

 Tepelný komfort

 Kvalita prostředí

 Ovládací prvky



FLEXIBILITA KANCELÁŘÍ

10 WAGO-Elektro spol. s r.o.

separate
offices

open
space

working
cubicles

shared
workspaces

livingroom

flexROOM®



flexROOM® PŘÍSTUP ŘEŠENÍ ZÓNOVÉ REGULACE

Každý stavební modul má své digitální dvojče.

Každé digitální dvojče má k dispozici všechny parametry 

a informace o reálných stavech technologií.

Digitální dvojče je dostupné přes webový prohlížeč

• Osvětlení

• Zastínění

• Topení 

• Chlazení 

• Vzduchotechnika

• Okenní kontakty 

• VOC, CO2, Rosničky, atd.

S. 11



12 WAGO-Elektro spol. s r.o.

THE FLOW BUILDING BIM MODEL

BUDOUCNOST AUTOMATIZACE – DIGITÁLNÍ DVOJIČE

Model BIM
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▪Společnost Belimo je celosvětovým

lídrem ve vývoji, výrobě a prodeji

pohonů pro ovládání topných, 

větracích a klimatizačních systémů.

▪Hlavním předmětem podnikání

společnosti jsou servopohony, 

regulační, uzavírací armatury a čidla.



Kde najdete výrobky Belimo
Budovy

Burj Khalifa, Dubai Mall of Africa, JohannesburgBolshoi Theater, Moscow The Squaire, Frankfurt

Speciální aplikace

Chlazení datových centerPharmaceutický průmyslKolejová vozidla

2

Výletní lodě



Trendy pro naší budoucnost
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Urbanizace, růst populace DigitalizaceEnergetická efektivita



Urbanizace
lidé se stěhují, a budou stěhovat, do měst

Source: United Nations5



Růst populace
světová populace bude růst k 11 miliardám

Source: Gapminder, Maddison & UN population data
6



Source: Journal of Exposure Analysis and Environmental Epidemiology volume 11, pages 231–252 (2001)

13% venku
87% uvnitř
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Spotřeba energie 
v budovách



Energetické požadavky budov
Budovy spotřebují 40% světové energie

Existující budovy

~ 2% 
Nových budov za rok

40% 
energie použité 
v budovách je 
použito pro 
systémy HVAC

40%  
světové spotřeby 
energie připadá na 
budovy

9



Jak řešit úspory 
energie v 
budovách?



Úspory energie v budovách

Obálka?

Okna?

Chlazení?

Osvětlení?

Větrání?

Topení?

Automatizace
budovy?

13



BACS – building automation and controls systems

15



BACS
Building
Automation and 
Controls Systems

BELIMO polní 
instrumentace je jednou ze 
součástí BACS

16

BACS



Úspory energie v budovách
BACS – hraje klíčovou roli ve zlepšení energetické účinnosti budov

EN15232

HVAC spotřeba energie (100%)

-29%

-41%

-55%

Typ BACS / HVAC řízení

Vysoká energetická 
účinnost BACS

Pokročilý
BACS

Standardní
BACS

Bez
BACS

Očekávané úspory energie v HVAC-systémech

BACS = Building Automation & Control Systems

17



BACS trendy
V příštích 10 letech čeká BACS proměna v souvislosti s IoT

IoT
Platforma

BMS BMS

BMS 
Cloud

Obchodní 
aplikace

Chytré 
komponenty

IP

IP3rd3rd IP

Edge Computing

IoT
Platforma

IoT
Platforma

IoT
Platforma

IoT
Platforma

BIoT
Platforma

BIoT
Aplikace

IoT
Platforma

BMS

GW

IoT
Platforma

Biz
Aplikace

Biz
Aplikace

Biz
Aplikace

Biz
Aplikace

Biz
Aplikace

Biz
Aplikace

Standardní BACS BACS +  IoT Systémy

Integrace existujícího BACS Nový BIoT system 

Nová role
“BIoT Master System Integrator”

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=radio+wave+symbol&source=images&cd=&cad=rja&docid=B-ljuSmrTvgCAM&tbnid=em9ZiynRCckC_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.clker.com/clipart-radio-waves-2.html&ei=VQbHUaGbMMKlPbbBgOgI&psig=AFQjCNELpckezS0rrC-XvFamPWdaCZXHmA&ust=1372083883013228
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=radio+wave+symbol&source=images&cd=&cad=rja&docid=B-ljuSmrTvgCAM&tbnid=em9ZiynRCckC_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.clker.com/clipart-radio-waves-2.html&ei=VQbHUaGbMMKlPbbBgOgI&psig=AFQjCNELpckezS0rrC-XvFamPWdaCZXHmA&ust=1372083883013228
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=radio+wave+symbol&source=images&cd=&cad=rja&docid=B-ljuSmrTvgCAM&tbnid=em9ZiynRCckC_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.clker.com/clipart-radio-waves-2.html&ei=VQbHUaGbMMKlPbbBgOgI&psig=AFQjCNELpckezS0rrC-XvFamPWdaCZXHmA&ust=1372083883013228


BELIMO polní instrumentace je jednou ze součástí BACS

Budoucnost HVAC systémů je 
v propojení

▪Belimo vyvinulo inteligentní 
prvky pro HVAC systémy, které 
zvyšují účinnost a poskytují 
vyšší komfort.

▪S připojením na chytrý cloud 
je jednodušší optimalizace, 
servis a údržba budovy

▪Posiluje uživatele v 
propojeném světě a dělá jejich 
práci efektivnější, rychlejší a 
úspornější.



• Příklad dobré 
praxe



Referenční aplikace za využití technologie MPBus firmy 
Belimo

SÄLIPARK Olten, Švýcarsko

Požadavky byly vysoký komfort, nízké 
energetické nároky, flexibilita, 
ekonomičnost celého řešení

21



Referenční aplikace za využití technologie MPbus firmy 
Belimo

Připojené přístroje firmy Belimo pomocí MP-Bus:

pohony požárních klapek 82

regulátory průtoku vzduchu 74

klapkové pohony 25

pohony ventilů 51

čidla MP 12

čidla připojená přes pohony 92

Celkový počet přístrojů 336

22



Referenční aplikace za využití technologie MPBus firmy 
Belimo

Přehled úspor díky použití technologie MP-Bus.

Srovnání nákladů pro konvenční řešení a při využití komunikace MP-Bus.

23





A
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www.belimo.cz
www.belimo.ch

http://www.belimo.cz/
http://www.belimo.ch/
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