
Nech u� sú názory na túto budovu akoko¾-
vek odli�né, faktom zostáva, �e so svojimi
32 nadzemnými a 3 podzemnými podla�ia-
mi sa v kategórii inteligentných budov radí
k najmodernej�ím v Európe, a to tak rozsa-
hom a koncepciou rie�enia, ako aj stupòom
integrovanej inteligencie.

Preto aj pre na�u firmu bolo poctou a otáz-
kou prestí�e, �e nám firma Johnson Con-
trols International ponúkla spoluprácu pri
in�talácii riadiaceho systému osvetlenia
a miestností, vybudovaného na technológii
LONWORKS, ktorá je na�ou �domov-
skou�. Treba oceni� odvahu tejto firmy,
s akou sa podujala na tak rozsiahly projekt,
navy�e realizovaný s technológiou, s kto-
rou má na Slovensku praktickú skúsenos�
zatia¾ len málo projektantov a aplikaèných
in�inierov. Nezanedbate¾ná pritom bola aj
pru�nos� a rýchlos�, s akou dokázala rie�i�
vzniknuté technické problémy.

LONWORKS a NBS

V�etky miestnosti a priestory rôzneho
urèenia sú snímané a riadené prostredníc-
tvom kontrolérov na báze LONWORKS,
ktoré sú v závislosti od úèelu a dispozície
montované v skupinách na doskách,
umiestnených preva�ne v podh¾adoch na
chodbách, men�ia èas� v rozvádzaèoch.
Celkový poèet kontrolérov LON � nodov
siete je okolo 5400 od rôznych výrobcov.
Ich softvér je aplikaène viazaný na riadiaci
okruh, za ktorý kontrolér zodpovedá a je
parametrizovate¾ný pomocou in�talaèného
prostriedku. Pomocou in�talaèného pro-
striedku sa vytvárajú medzi modulmi aj lo-
gické väzby.

Èas� nodov je na báze vysielaèa FTT s ex-
terným napájaním, èas� na vysielaèi PLT
s napájaním cez komunikaènú linku. K to-
mu pristupujú podporné prvky siete LON,
ako sú smerovaèe, opakovaèe, linkové na-
pájaèe pre nody PLT a dátové distribútory
LON. V rámci ka�dého poschodia sú vo¾-
nou topológiou prepojené dvojlinkou, kto-
rá konèí v module sie�ového rozhrania (vý-
robca Johnson Controls) na prepojenie

medzi sie�ou LON a ethernetom dispeèer-
ského PC. Moduly LON v rámci projektov
poschodia komunikujú rýchlos�ou 78 Kb,
pod¾a ve¾kosti poschodia sú rozdelené re-
peatrami na dva a viac segmentov.

Medzi projektmi poschodí je pomocou roz-
boèovaèa prepojená rýchla LON linka
1Mb, ktorou sa �íria údaje urèené pre celú
budovu, ako sú informácie z meteostanice
(výrobca GESYTEC) o vetre, intenzite
slneèného svetla a pohybe slnka a údaj
o reálnom èase (DCF LON modul � výrob-
ca REKO). Na �írenie meteoúdajov je bu-
dova rozdelená medzi dve meteostanice,
jedna na streche vý�kovej èasti na 33 pos-
chodí helioportu a druhá na streche 6 pos-
chodia nízkej èasti budovy. Vïaka topológii
siete nody poschodia pod¾a svojho urèenia
riadia zariadenia miestností v svojom okolí,
ale z dispeèerského PC operátor vidí a vie
ovláda� v�etky pripojené zariadenia.
Cie¾om celého rie�enia je zabezpeèi� opti-
málnu a energeticky efektívnu svetelnú
a tepelnú pohodu v miestnostiach a pries-
toroch banky.

Nody a technológie

V ka�dej kancelárii je ovládací panel (vý-
robca Weidmueller), pomocou ktorého u�í-
vate¾ mô�e ovplyvni� správanie systému
v rámci svojej miestnosti, ovláda� �alúzie,
svetelné scény, ovplyvni� zadanú teplotu
o zvolenú odchýlku.

Vykurovanie v preva�nej miere zabezpeèu-
jú elektrické konvektory GLAMOX so
vstavaným kontrolérom na báze LON.
V niektorých vybraných priestoroch je

podlahové kúrenie, nezávislé teplovodné
radiátory s termohlavicami alebo ich kom-
binácia. Kancelárie sú vybavené chladiaci-
mi stropmi, zavesenými na konzolách. Pra-
cujú na princípe cirkulujúcej studenej vody
a na ich ovládanie sú k systému pripojené
aj snímaèe rosného bodu. Pri reakcii sní-
maèa rosného bodu sa chladenie vypína.
Kúrenie a chladenie sú ovládané kontrolé-
rom LON (výrobca Johnson Controls), kto-
rý udr�iava nastavenú teplotu, upravenú
o pou�ívate¾sky zvolenú odchýlku, ovláda-
ním solenoidových ventilov chladenia, po-
velovaním kontroléra GLAMOX, prípadne
ovládaním ventilov podlahového kúrenia.
Pri otvorení okna do zdvojenej fasády vïa-
ka pripojeným okenným kontaktom kon-
trolér v rámci úspory, vypína médiá
v miestnosti.

V dvojitej presklennej fasáde sú �alúzie, vy-
bavené elektrickým pohonom a sondou
na snímanie uhla natoèenia lamiel. Chodby
a niektoré �peciálne priestory sú proti sl-
neènému osvitu chránené roletami, tie� vy-
bavenými elektrickým pohonom. �alúzie
aj rolety sa ovládajú v aplikaène zvolených
skupinách pomocou kontroléra LON
(výrobca REKO). V manuálnom re�ime
idú povely pre kontrolér �alúzií z ovláda-
cieho panela miestnosti, automaticky od
èasu, intenzity a polohy slnka, so zoh¾ad-
nením poschodia � teda vý�ky, v akej sú
umiestnené v rámci fasády budovy. Z bez-
peènostných dôvodov sa vy�ahujú pri vetre
� limitná rýchlos� je rozdielne nastavená
pre �alúzie a iná pre rolety. Dajú sa tie�,
ako aj ostatné prvky v miestnosti, povelo-
va� z dispeèerského PC tak individuálne,
ako aj hromadnými povelmi � napríklad za-
mknú� v hornej polohe, èo je potrebné pri
umývaní vnútra fasády.

Kancelárie sú osadené multisenzorom
LON (výrobca Philips), v ktorom sú integ-
rované: pohybový detektor, luxmeter a pri-
jímaè infraèerveného signálu. Od pohy-
bového detektora sa v rámci riadenia
miestnosti �íri údaj o tom, èi miestnos� je
alebo nie je obsadená u�ívate¾om. Infor-
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máciu vyu�íva tak kontrolér kúrenia ako aj
kontrolér osvetlenia. Tento tie� vyu�íva
údaj z luxmetra, na základe ktorého riadi
intenzitu umelého osvetlenia. Prostredníc-
tvom infraportu a ovládaèa, podobnému
na dia¾kové ovládanie televízora, sa dá po-
velova� miestnos� rovnako, ako z ovláda-
cieho panela.

Väè�ina osvet¾ovacích telies v miestnos-
tiach je analógovo riadená s mo�nos�ou
plynulej regulácie intenzity osvetlenia.
V men�ej miere, preva�ne v �peciálnych
priestoroch, v technologických miestnos-
tiach a na chodbách sú digitálne ovládané
svetlá (vypni/zapni). Riadenie osvetlenia
majú na starosti kontroléry osvetlenia (vý-
robca GESYTEC) v troch verziách: analó-
gový, digitálny a pre riadenie svete¾ných
sekcií � vyu�íva sa napr. v podzemných ga-
rá�ach. V technologických miestnostiach
s vypínaèmi sú tieto pripojené priamo ku
kontrolérom. Rovnako aj samostatné pohy-
bové detektory, ktoré sú pridané v niekto-
rých, zvlá�� dlhých miestnostiach, kde je
riziko, �e ich multisenzor nepokryje.
Samostatné pohybové snímaèe sú osadené
pre riadenie osvetlenia aj na chodbách
a schodiskách.

Namiesto záveru

Opísaná aplikácia riadiaceho systému
osvetlenia a miestností je len èas�ou rie�e-

nia, in�talovaného v NBS, je to v�ak tá èas�
rie�enia, s ktorou u�ívate¾ prichádza bez-
prostredne do styku.

Správanie kontrolérov nastavené pomocou
parametrov, svetelné scény, udr�iavanie
úrovne osvetlenia, scény pre ovládanie �a-
lúzií a roliet, teplotný re�im, vytvorenie lo-
gických väzieb medzi kontrolérmi, to v�et-
ko pod¾ahlo pod¾a mo�ností jednotnému
scenáru v rámci celej budovy. Vyskytli sa
v�ak aj také lahôdky, ako slu�obné guver-
nérske byty, èi priestory átria, kde bolo
nutné rie�i� individuálne potreby budúcich

u�ívate¾ov. A tie� pri vytváraní logických
väzieb medzi modulmi sa z èasu na èas vy-
skytli problémy s adresnými obmedzenia-
mi LON technológie. Ako sme sa u� ve¾a-
krát presvedèili pri rie�ení vlastných
projektov, najmä posledne spomenuté
problémy je nutné predvída� u� pri projek-
tovaní siete.

Najväè�ou zá�a�ou pri práci v�ak bol èaso-
vý stres pod akým sme pracovali a tie�
komplikované vz�ahy medzi profesiami,
ktoré bolo nutné neustále zdoláva�, èasto aj
pri rie�ení banálnych problémov. Napriek
tomu bola táto aplikácia ve¾kou a cennou
skúsenos�ou tak z poh¾adu problematiky
inteligentnej budovy ako aj z poh¾adu apli-
kácie technológie LONWORKS.
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