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1 INDIKÁTOR INTELIGENTNEJ PRIPRAVENOSTI 

1.1 ÚVOD 

Jednou z najnaliehavejších výziev stavebného sektora v Európe je optimalizácia vzťahu 
medzi komfortom, človekom a energetickou účinnosťou. Očakáva sa, že zavádzanie 
inteligentných technológií povedie k budovám, ktoré budú pohodlnejšie a poskytnú zdravšie 
vnútorné prostredie a zároveň budú mať optimálnu spotrebu energie, pričom sa budú 
používať systémy budov, ktoré sa pohodlne ovládajú. Tieto inteligentné budovy majú 
schopnosť synchronizovať potreby užívateľov budov s energetickou sieťou, optimalizovať 
spotrebu energie a znížiť uhlíkovú stopu. 

Veľký dôraz na inteligentné technológie sa odráža v smerniciach a nariadeniach aj na úrovni 
EÚ. Revízia smernice o energetickej hospodárnosti budov (EPBD) zverejnená 19. júna 2018 
odráža dôležitosť zavádzania týchto inteligentných technológií. V smernici EPBD sa navrhuje 
vytvorenie dobrovoľného systému s názvom indikátor inteligentnej pripravenosti (Smart 
Readiness Indicator - SRI), ktorý má potenciál hodnotiť inteligentnú pripravenosť budov. 
Cieľom SRI je vyjadriť prínosy implementácie inteligentných technológií v budovách. 

SRI by mal byť užitočným nástrojom pre užívateľov budov, vlastníkov, rozhodovacie orgány, 
ako aj správcov budov. Indikátor môže podporiť rozhodovanie a prevádzku budov a môže 
tiež slúžiť ako spoločná platforma pre všetky zainteresované strany, čo v konečnom 
dôsledku povedie k dobre organizovanému zavádzaniu inteligentných technológií. 

1.2 AKO INDIKÁTOR FUNGUJE? 

SRI je založený na inteligentných zariadeniach, ktoré sú v budove zabudované. Úlohou 
posudzovateľa je vyhodnotiť funkcie, ktoré tieto zariadenia môžu poskytovať. Počas 
posudzovania možno každému zariadeniu priradiť rôznu úroveň inteligentnosti.  

SRI zavádza koncept domén a kritérií. Doména obsahuje zariadenia v budove a zahŕňa 
oblasti ako vykurovanie, chladenie, vetranie, osvetlenie atď. Kritériá ukazujú rôzne aspekty 
týchto služieb, ako je komfort, pohodlie a flexibilita voči energetickej sieti. 

SRI zavádza aj váhy, ktoré možno priradiť uvedeným doménam a kritériám vplyvu, ktoré 
pomáhajú vyvážiť priradenie rôznych parametrov ku konečnému skóre SRI.  

Metodika hodnotenia je flexibilná a dá sa použiť rôznymi spôsobmi: pri kontrole na mieste 
externým posudzovateľom SRI, pri samohodnotení vlastníkmi budov alebo správcami budov 
atď. Časom sa metodika môže dokonca vyvinúť do automatizovanejšieho procesu, ktorý 
zabezpečujú inteligentné systémy budov. 
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Táto metodika vytvára pre zainteresované strany platformu na meranie funkčnej 
spôsobilosti inteligentných systémov a technológií. Poskytuje ukazovateľ, ktorý 
transparentným a zrozumiteľným spôsobom sumarizuje informácie bez toho, aby sa znížila 
požiadavka na dostatočne podrobné informácie. 

Ďalším pozitívnym aspektom metodiky SRI je, že je dostatočne flexibilná na to, aby sa dala 
použiť v rôznych klimatických podmienkach v rôznych typoch budov, a umožňuje 
aktualizácie v oblasti, ktorá sa rýchlo rozvíja. 

1.3 HODNOTENÉ DOMÉNY 

Ako už bolo spomenuté, SRI zavádza do postupu hodnotenia domény a subdomény. Sú to 
tieto oblasti: 

- Vykurovanie - regulácia odovzdávania tepla, regulácia teploty teplonosnej látky, regulácia 
obehových čerpadiel v systéme atď. 

- Chladenie - regulácia odovzdávania chladu, regulácia teploty chladiacej vody v rozvodoch, 
regulácia obehových čerpadiel atď. 

- Príprava teplej vody - riadenie nabíjania zásobníka teplej vody, sekvenčné riadenie v 
prípade rôznych zdrojov teplej vody. 

- Vetranie - riadenie prívodu vzduchu na úrovni miestnosti, riadenie prietoku alebo tlaku 
vzduchu na úrovni vzduchotechnického zariadenia atď. 

- Osvetlenie - riadenie podľa prítomnosti osôb, regulácia výkonu umelého osvetlenia na 
základe úrovne denného svetla, 

- Dynamické stavebné konštrukcie - riadenie tienenia okien, riadenie otvorených/zavretých 
okien v kombinácii so systémom techniky prostredia. 

- Elektroinštalácie - hlásenie informácií o miestnej výrobe elektrickej energie, skladovanie 
elektrickej energie 

- Nabíjanie elektromobilov - kapacita nabíjania elektrických vozidiel, bilancia siete na 
nabíjanie elektrických vozidiel atď. 

- Monitorovanie a riadenie - riadenie času prevádzky systémov techniky prostredia atď. 
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1.4 HODNOTIACE KRITÉRIÁ 

Ukazovateľ tiež zavádza hodnotiace kritériá vo vzťahu k používateľovi a energetickej sieti. 
Tieto kritériá sú nasledovné: 

- Úspora energie na mieste: Toto kritérium sa vzťahuje na vplyvy inteligentne pripravených 
zariadení na možnosti úspory energie. Neberie do úvahy celkovú energetickú hospodárnosť 
budov, ale len príspevok, ktorý k nej prinášajú inteligentne pripravené technológie (napr. 
vyplývajúci z lepšej kontroly nastavenia teploty v miestnostiach). 

- Údržba a prevencia porúch: Automatizované zisťovanie a diagnostika porúch má potenciál 
výrazne zlepšiť údržbu a prevádzku technických systémov budov. Môže tiež ovplyvniť 
energetickú hospodárnosť technických systémov budov tým, že odhalí a diagnostikuje 
neefektívnu prevádzku.  

- Komfort: Táto kategória sa týka vplyvu služieb na pohodu obyvateľov. Pojem komfort 
zahŕňa vedomé a nevedomé vnímanie fyzického prostredia vrátane tepelného komfortu, 
akustického komfortu a vizuálneho komfortu (napr. zabezpečenie dostatočnej úrovne 
osvetlenia bez oslnenia). 

- Pohodlie: Táto kategória sa vzťahuje na spôsob, akým služby ovplyvňujú pohodlie 
obyvateľov (t. j. do akej miery zariadenia "uľahčujú život" obyvateľom). 

- Zdravie: Týka sa vplyvu zariadení na zdravie užívateľov. Napr. inteligentnejšie riadenie 
môže v porovnaní s tradičným riadením zabezpečiť lepšiu kvalitu vzduchu, čím sa zvýši 
pohoda obyvateľov a nepriamo pozitívne ovplyvní ich zdravie. 

- Informovanie užívateľov: Vplyv zariadení na poskytovanie informácií o prevádzke budovy 
užívateľom. 

- Flexibilita pre sieť a skladovanie: Vplyv zariadení na potenciál energetickej flexibility 
budovy. Cieľom je zamerať sa nielen na elektrické siete, ale zahrnúť aj flexibilitu ponúkanú 
sieťam diaľkového vykurovania a chladenia. 

1.5 METODIKA 

Konečným výsledkom hodnotenia SRI je percentuálny podiel, ktorý určuje, ako blízko je 
budova od maximálnej úrovne inteligentnej pripravenosti. Hodnotenie prebieha v 4 
krokoch: 



 
 

4 
 

1. krok: Posúdenie jednotlivých zariadení inteligentnej pripravenosti. Zariadenia v budovách 
sa identifikujú s konkrétnymi úrovňami funkčnosti. Pre každé zariadenie možno určiť skóre 
vplyvu v každom z kritérií vplyvu. 

2. krok: Výpočet súhrnného skóre vplyvu. Pre každú oblasť sa vypočíta agregované skóre 
vplyvu. Skóre vplyvu domény je pomer medzi jednotlivými skóre zariadení domény a 
teoretickým maximálnym skóre. 

3. krok: Výpočet celkového skóre vplyvu. To predstavuje vážený súčet skóre vplyvu 
hodnotených domén. V metodike váha domény závisí od dôležitosti pre príslušné kritérium. 

4. krok: Výpočet skóre SRI. Konečné skóre SRI predstavuje vážený súčet skóre vplyvu. Aj v 
tomto prípade váha závisí od relatívnej dôležitosti pre inteligentnú pripravenosť budovy. 

1.6 BUDÚCNOSŤ INDIKÁTORA 

Súčasná podoba metodiky SRI predpokladá prácu hodnotiteľa tretej strany, ale keď sa 
systém stane známejším a používanejším, môže prejsť na automatizovanejší spôsob 
hodnotenia. Pravdepodobným spôsobom podpory tejto ambície je využitie prepojenia 
medzi informačnými modelmi budov a SRI. 

Niektoré ďalšie dôležité segmenty, ktoré je ešte potrebné prediskutovať a objasniť, sú: 
spôsob riešenia rôznych inteligentných technológií prítomných len v časti budov; rozdiely 
v klíme; váha rôznych inteligentných technológií v konečnom hodnotení SRI; potenciál 
implementácie SRI atď. 

Systém SRI poskytuje flexibilný rámec a uplatniteľnosť ukazovateľa bude pravdepodobne 
závisieť od vlastností budovy. Okolnosti špecifické pre budovu tak povedú k situáciám, keď 
zariadenia nebudú použiteľné, a preto by metodika mala byť schopná zmeniť váhy a 
prispôsobiť ich pre tento prípad.  

Implementácia SRI bude pre členské štáty EÚ dobrovoľná. 

1.7 PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 1 – ADMINISTRATÍVNA BUDOVA V MESTE 
KECSKEMÉT, MAĎARSKO 

Tento dokument predstavuje dve prípadové štúdie, pričom prvá bude predstavená 
podrobne, druhá len stručne, keďže metodika je rovnaká. 

Prvou budovou je administratívna budova výrobcu vzduchotechniky v maďarskom 
Kecskeméte. Budova bola postavená v roku 2013 a má dve časti: 
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- prvá časť zahŕňa zasadaciu miestnosť, toaletu a hlavnú chodbu; 

- druhá časť zahŕňa hlavnú rokovaciu miestnosť s kapacitou 40 osôb. 

Na obrázku 1 je pohľad na budovu; na obrázku 2 je znázornená dispozícia budovy. 

 

Obr. 1: Pohľad na budovu Obr. 2: Pôdorys budovy 

Budova má nútené vetranie a systémy techniky prostredia sú napojené na centrálnu 
riadiacu jednotku. Energiu na vykurovanie dodáva plynový kotol, energiu na chladenie 
zabezpečuje chiller. 

VYKUROVANIE – PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 1 

Budova je vykurovaná vykurovacími telesami, zdrojom tepla je kondenzačný kotol, preto nie 
je potrebný zásobník, pretože kotol je schopný modulovať a riadiť sa potrebou energie v 
budove. Vykurovací systém riadia termostaty a okrem toho spoločnosť vyvinula a 
nainštalovala aj vlastný snímač prítomnosti, takže v miestnostiach sa nachádza aj detekcia 
prítomnosti osôb. Teplota teplonosnej látky sa kompenzuje s ohľadom na vonkajšiu teplotu. 
Cirkuláciu teplonosnej látky zabezpečujú čerpadlá s premenlivými otáčkami. Na obrázku 3 
sú znázornené čerpadlá a na obrázku 4 snímač prítomnosti. 
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Obr. 3: Obehové čerpadlo Obr. 4: Snímač prítomnosti osôb 

Pri posudzovaní vykurovacieho systému sa brali do úvahy tieto aspekty:  

- Regulácia odovzdávania tepla: každá miestnosť má termostat a snímač prítomnosti 
(individuálna regulácia miestnosti s komunikáciou a kontrolou prítomnosti) - úroveň 
funkčnosti 4; 

- Regulácia teploty teplonosnej látky: plynový horák kondenzačného kotla je riadený 
spôsobom, ktorý zohľadňuje vonkajšiu teplotu (regulácia s kompenzáciou podľa vonkajšej 
teploty) - úroveň funkčnosti 1 

- Riadenie obehových čerpadiel: čerpadlá sú s premenlivými otáčkami a sú nastavené na 
režim konštantného tlaku (riadenie čerpadiel s premenlivými otáčkami, odhady jednotiek 
čerpadiel) - úroveň funkčnosti 3 

- Prerušovaná regulácia odovzdávania: systém pracuje podľa hodnôt teploty zistených 
termostatmi a signálu detektora prítomnosti, nie je tu vyhodnocovanie dopytu 
(automatická regulácia s optimálnym štartom/stopom) - úroveň funkčnosti 2 

- Riadenie predohrevu budovy: budova sa predhrieva podľa nastaveného plánu (vopred 
naprogramovaný plán vykurovania) - úroveň funkčnosti 1  

- Riadenie zdroja tepla podľa vonkajších signálov: neexistuje možnosť riadenia 
vykurovacieho systému podľa akéhokoľvek vonkajšieho signálu (bez automatického riadenia 
na základe vonkajšieho signálu) - úroveň funkčnosti 0 

- Hlásenie informácií týkajúcich sa výkonu vykurovacieho systému: parametre 
vykurovacieho systému sú registrované v systéme riadenia budovy a systém zhromažďuje 
historické údaje (aktuálne hodnoty a historické údaje) - úroveň funkčnosti 2 
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Na obrázkoch 5 a 6 sú znázornené skóre vplyvu jednotlivých subdomén vykurovacieho 
systému. 

 

 Obr. 5: Skóre pre rôzne hodnotené subdomény vykurovacieho systému – 1 

 

 

 Obr. 6: Skóre pre rôzne hodnotené subdomény vykurovacieho systému - 2 

CHLADENIE – PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 1 

Chladiacu energiu zabezpečuje 20 kW chladiaca jednotka, ktorá sa nachádza vedľa 
kancelárskej budovy. Tento zdroj tepla slúži na pokrytie energetickej potreby 
vzduchotechnickej jednotky a energetickej potreby chladiacich trámov.  

Vzduchotechnická jednotka pracuje s teplotou kvapaliny 5/9 °C, systém chladiacich trámov 
pracuje s teplotou kvapaliny 16/19 °C. V systéme sú dva zásobníky: 

- prvý na uskladnenie kvapaliny s teplotou 5 °C; 
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- druhý na skladovanie kvapaliny s teplotou 16 °C; 

Na obrázku 7 je znázornené tepelné čerpadlo, na obrázku 8 je znázornený jeden zo 
zásobníkov.  

  

Obr. 7: Tepelné čerpadlo Obr. 8: Zásobník 

Pri posudzovaní chladiaceho systému sa brali do úvahy tieto aspekty:  

- Regulácia odovzdávania chladu: každá miestnosť má termostat a snímač prítomnosti 
(individuálne ovládanie miestnosti s komunikáciou a kontrolou prítomnosti) - úroveň 
funkčnosti 4; 

- Riadenie teploty chladiacej vody v distribučnej sieti: chladiaca jednotka pracuje len vtedy, 
keď je dopyt po chlade (riadenie na základe dopytu) - úroveň funkčnosti 2; 

- Riadenie obehových čerpadiel: čerpadlá sú s premenlivými otáčkami a sú nastavené na 
režim konštantného tlaku (riadenie čerpadiel s premenlivými otáčkami) - úroveň funkčnosti 
3; 

- Prerušovaná regulácia odovzdávania: chladiace zariadenia sú prevádzkované spôsobom, 
ktorý vyhodnocuje údaje o dopyte z miestností (automatická regulácia s vyhodnotením 
dopytu) - úroveň funkčnosti 3; 

- Blokovanie súčasného vykurovania a chladenia: vykurovacie a chladiace zariadenia 
nemôžu pracovať v rovnakom čase, čím sa zabráni prevádzkovým režimom, v ktorých by 
tieto dva systémy pracovali proti sebe (úplné blokovanie) - úroveň funkčnosti 2; 

- Riadenie akumulácie tepelnej energie: chladiaci systém je prevádzkovaný spôsobom, ktorý 
zohľadňuje predpokladanú potrebu energie (prevádzka akumulácie na základe predpovede 
zaťaženia) - úroveň funkčnosti 2; 
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- Riadenie zdroja chladu: teplota chladiacej vody v systéme sa nastavuje v závislosti od 
záťaže (premenlivá teplota v závislosti od záťaže) - úroveň funkčnosti 2; 

- Hlásenie informácií týkajúcich sa výkonu chladiaceho systému: chladiaci systém je 
prevádzkovaný so zohľadnením predpovede dopytu a je schopný riadiť zisťovanie porúch 
(hodnotenie výkonu vrátane predpovede a/alebo porovnávania; vrátane prediktívneho 
riadenia a zisťovania porúch) - úroveň funkčnosti 4; 

Na obrázkoch 9 a 10 sú skóre vplyvu jednotlivých subdomén chladiaceho systému.  

 

Obr. 9: Skóre pre rôzne hodnotené subdomény chladiaceho systému - 1 

 

Obr. 10: Skóre pre rôzne hodnotené subdomény chladiaceho systému - 2 

PRÍPRAVA TEPLEJ VODY – PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 1 

Teplá voda sa pripravuje pomocou elektrického kotla. Akumulačná teplota teplej vody je 50 
°C, takže každý týždeň sa musí ručne zvýšiť teplota kvôli ochrane proti baktérii Legionella. 
Teplá voda sa pravidelne prehrieva na 70 °C. Z dôvodu komfortu sa prevádzkuje cirkulačný 
systém. 
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Na obrázku 11 je znázornený zásobník teplej vody; obrázok 12 ukazuje cirkuláciu teplej 
vody. 

  

Obr. 11: Zásobník teplej vody Obr. 12: Cirkulácia teplej vody 

Pri posudzovaní systému teplej vody sa zohľadnili tieto aspekty:  

- Riadenie nabíjania zásobníka teplej vody: zásobník teplej vody prevádzkovaný v kancelárii 
je jednoduchý elektrický zásobník s jediným snímačom, ktorý riadi automatické 
zapnutie/vypnutie (automatické riadenie zapnutia/vypnutia) - úroveň funkčnosti 0; 

- Hlásenie informácií týkajúcich sa výkonu systému prípravy teplej vody: aktuálna teplota 
vody sa zaznamenáva systémom riadenia budovy (údaje o skutočných hodnotách) - úroveň 
funkčnosti 1 

Na obrázku 13 sú znázornené skóre vplyvu jednotlivých subdomén systému teplej vody. 

 

Obr. 13: Skóre pre rôzne hodnotené subdomény systému prípravy teplej vody 
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VETRANIE – PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 1 

Kancelária má nútené vetranie. Hlavným prvkom vetracieho systému je vzduchotechnická 
jednotka. Vzduchotechnická (VZT) jednotka je vybavená rotačným rekuperátorom. AHU 
zabezpečuje čerstvý vzduch pre chladiace trámy a tiež odsáva vzduch z toaliet. Odsávanie 
vzduchu sa uskutočňuje na chodbách. 

Na obrázku 14 je znázornená vzduchotechnická jednotka, obrázok 15 ukazuje prvky 
regulácie na strane vody. 

  

Obr. 14: VZT jednotka Obr. 15: Regulácia na strane vody 

Pri posudzovaní vetracieho systému sa zohľadnili tieto aspekty:  

- Riadenie prietoku privádzaného vzduchu na úrovni miestnosti: vetrací systém je vybavený 
jednotkami s premenlivým prietokom vzduchu, ktoré sa ovládajú pomocou pohonov. Signál 
aktuátorom dávajú snímače CO2 nainštalované v jednotkách s premenlivým prietokom 
vzduchu (lokálne riadenie podľa potreby na základe snímačov kvality vzduchu s lokálnym 
prietokom z/do zóny regulovaným klapkami) - úroveň funkčnosti 4; 

- regulácia prietoku vonkajšieho vzduchu alebo množstva odvádzaného vzduchu: pomer 
vonkajšieho vzduchu sa reguluje v závislosti od kvality vnútorného vzduchu (variabilná 
regulácia) - úroveň funkčnosti 3; 

- Regulácia prietoku alebo tlaku vzduchu na úrovni vzduchotechnického zariadenia: 
ventilátory AHU sú riadené automaticky tak, aby boli synchronizované s tlakovou 
distribúciou vetracieho systému (automatická regulácia prietoku alebo tlaku) - úroveň 
funkčnosti 4; 
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- Riadenie rekuperácie tepla, ktoré zabraňuje prehrievaniu: rotačný výmenník tepla sa môže 
modulovať s prihliadnutím na údaje o teplote z izbových termostatov (modulácia 
rekuperácie tepla na základe snímačov teploty v miestnostiach) - úroveň funkčnosti 2; 

- Voľné chladenie pomocou vzduchotechniky: vetrací systém sa môže použiť na voľné 
chladenie, ak to vonkajšia teplota a vnútorná potreba umožňujú (voľné chladenie) - úroveň 
funkčnosti 2; 

- Hlásenie informácií týkajúcich sa kvality vzduchu v interiéri (IAQ): Úroveň funkčnosti 4: 
informácie o kvalite vnútorného vzduchu (IAQ) sa nepretržite monitorujú, VZT jednotka sa 
riadi podľa týchto parametrov, k dispozícii sú aj historické a prediktívne informácie o kvalite 
vnútorného vzduchu a údržba je založená na snímačoch a historických údajoch 
(monitorovanie v reálnom čase, historické a prediktívne informácie o kvalite vnútorného 
vzduchu, poruchy/údržba na základe vnútorných snímačov a historických údajov); 

Na obrázkoch 16 a 17 sú skóre vplyvu jednotlivých subdomén vetracieho systému.  

 

Obr. 16: Skóre pre rôzne hodnotené subdomény vetracieho systému - 1 

 

Obr. 17: Skóre pre rôzne hodnotené subdomény vetracieho systému - 2 
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OSVETLENIE – PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 1 

Osvetlenie kancelárskej budovy je zabezpečené LED svetelnými zdrojmi. Na ovládanie 
systému osvetlenia slúži aj snímač prítomnosti integrovaný v prednom paneli chladiacich 
trámov.  

Systém má možnosť stmievania, takže výkon osvetlenia možno regulovať, a informácie 
týkajúce sa osvetľovacieho systému ukladá centrálny automatizačný systém. 

Na obrázku 18 je znázornené svietidlo; na obrázku 19 je znázornený snímač pohybu a 
teploty.  

 

Obr. 18: Svietidlo (superiorlighting.com) Obr. 19: Snímač pohybu 

Pri posudzovaní vetracieho systému sa zohľadnili tieto aspekty:  

- Regulácia osvetlenia na základe prítomnosti osôb: spínanie systému je automatické 
(automatické zapnutie/stlmenie) - úroveň funkčnosti 2; 

- Riadenie umelého osvetlenia na základe úrovne denného svetla: systém osvetlenia sa 
spína automaticky, ale nie je k dispozícii možnosť automatického stmievania (automatické 
zapínanie) - úroveň funkčnosti 2; 

Na obrázku 20 sú znázornené skóre vplyvu jednotlivých subdomén systému osvetlenia. 
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Obr. 20: Skóre pre rôzne hodnotené subdomény systému osvetlenia 

DYNAMICKÉ KONŠTRUKCIE BUDOVY – PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 1 

Zatienenie kancelárie je zabezpečené žalúziami. Tie sú ovládané ručne, nie sú 
automatizované, nie sú koordinované a nie sú napojené na osvetlenie, chladenie ani na 
žiadny iný technický systém budovy. 

Pri posudzovaní dynamických stavebných konštrukcií sa brali do úvahy tieto aspekty:  

- Ovládanie tienenia okien: žalúzie sú ovládané ručne (žiadne tienenie alebo ručné 
ovládanie) - úroveň funkčnosti 0; 

- Ovládanie otvárania/zatvárania okien v kombinácii so systémom techniky prostredia: okná 
sa dajú otvárať v celej budove, ovládanie je manuálne (ručné ovládanie alebo len pevné 
okná) - úroveň funkčnosti 0; 

- Hlásenie informácií týkajúcich sa výkonu: neexistujú žiadne informácie z dynamických 
konštrukcií budovy prepojené so systémom riadenia budovy (žiadne hlásenie) - úroveň 
funkčnosti 0; 

Na obrázku 21 sú znázornené skóre vplyvu jednotlivých subdomén dynamických stavebných 
konštrukcií.  
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Obr. 21: Skóre pre rôzne hodnotené subdomény dynamických konštrukcií budovy  

ELEKTROINŠTALÁCIE – PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 1 

Nie sú tu fotovoltické panely ani miestna výroba elektriny, takže nie je nainštalovaný žiadny 
menič. Nie je tu teda žiadne lokálne skladovanie energie a nie je zabezpečené 
monitorovanie rôznych jednotiek. V administratívnej budove nie je ani žiadne zariadenie na 
kogeneráciu. 

NABÍJANIE ELEKTROMOBILOV – PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 1 

Na mieste nie je možnosť nabíjania elektromobilov, zamestnanci nepoužívajú 
elektromobily, alebo ak ich používajú, nenabíjajú ich v blízkosti kancelárie. 

MONITORING A RIADENIE – PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 1 

Budova má systém riadenia, ktorý je schopný merať čas prevádzky a odosielať signály o 
poruchách. Snímače prítomnosti pomáhajú riadiť technické systémy budovy. Automatizačný 
systém dokáže zabezpečiť optimálny komfort pri optimálnej spotrebe energie, pričom 
zohľadňuje vnútornú záťaž a vonkajšie údaje o počasí. Automatizačný systém má aj funkciu 
zaznamenávania a optimalizácie a je k dispozícii na webovom rozhraní. 

Na obrázku 22 je znázornená vizualizácia obsadenosti v softvéri systému riadenia. 
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Obr. 22: Vizualizácia prítomnosti osôb v riadiacom softvéri 

Pri posudzovaní dynamických stavebných konštrukcií sa brali do úvahy tieto aspekty:  

- Riadenie času prevádzky: vykurovacie a chladiace zariadenia, VZT a ostatné jednotky 
systémov techniky prostredia sú pripojené k riadiacemu systému budovy, takže je možné 
definovať ľubovoľné podmienky (individuálne nastavenie podľa vopred definovaného 
časového plánu; prispôsobenie z centrálnej miestnosti; variabilný čas 
predhriatia/predchladenia) - úroveň funkčnosti 2; 

- zisťovanie porúch a poskytovanie podpory: riadiaci systém je schopný zisťovať poruchy 
a má diagnostické funkcie (s centrálnou indikáciou zistených porúch a 
alarmov/diagnostických funkcií) - úroveň funkčnosti 2; 

- Zisťovanie obsadenosti - pripojené služby: rôzne technické systémy budovy sú pripojené 
k riadiacemu systému budovy. Niektoré snímače slúžia aj ako vstupné údaje pre rôzne 
technické systémy, napríklad centralizovaná detekcia prítomnosti je vstupným údajom pre 
systémy osvetlenia, vykurovania, chladenia a vetrania (centralizovaná detekcia sa prenáša 
do viacerých technických systémov, ako je osvetlenie a vykurovanie) - úroveň funkčnosti 2; 

- Centrálne vykazovanie výkonnosti technických systémov budovy a spotreby energie: meria 
sa spotreba energie v reálnom čase - vykurovanie a chladenie (v reálnom čase sa uvádza 
podružné meranie spotreby energie alebo iné výkonnostné ukazovatele aspoň pre 2 oblasti) 
- úroveň funkčnosti 2; 

- Interakcia s inteligentnou sieťou: (žiadna harmonizácia medzi energetickou sieťou a 
energetickými systémami budov) - úroveň funkčnosti 0; 

- Podávanie informácií týkajúcich sa manažmentu na strane spotreby: žiadne (bez 
podávania správ) - úroveň funkčnosti 0; 
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- Možnosť zásahu do riadenia na strane spotreby: žiadne (bez riadenia na strane spotreby) - 
úroveň funkčnosti 0; 

Na obrázkoch 23 a 24 sú znázornené skóre vplyvu jednotlivých subdomén monitorovacích a 
riadiacich systémov. 

 

Obr. 23: Skóre pre rôzne hodnotené subdomény systému monitorovania a riadenia - 1 

 

Obr. 24: Skóre pre rôzne hodnotené subdomény systému monitorovania a riadenia - 2 

VÁHOVÉ FAKTORY, SKÓRE, ZÁVERY – PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 1 

Váhy, ktoré by sa mali priradiť jednotlivým oblastiam a kritériám, sú uvedené na obrázku 
25. 

Skóre vplyvov je vidieť na obrázku 26, na obrázku 27 je uvedené skóre domén.  

Možno konštatovať, že na zlepšenie inteligentnej pripravenosti budovy by sa mala zlepšiť 
flexibilita a potenciál skladovania pre jednotlivé domény. Keďže niektoré domény neboli v 
budove prítomné, tieto výsledky sa pri výpočte konečného skóre SRI nezohľadnili.  
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Možno konštatovať, že na zlepšenie skóre SRI, ktoré je v tomto prípade 65 %, by sa mal 
zlepšiť systém prípravy teplej vody a monitorovanie a riadenie technických systémov 
budovy. 

 

Obr. 25: Váhové faktory 

 

Obr. 26: Skóre hodnotiacich kritérií 
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Obr. 27: Skóre hodnotených domén 

1.8 PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 2 

Druhá budova je sídlom spoločnosti AMPLIO, ktorá sa zaoberá automatizáciou, a ktorá sa 
nachádza v maďarskom meste Székesfehérvár. Rozloha kancelárie je 1100 metrov 
štvorcových a má viacero zdrojov energie na vykurovanie aj chladenie. Budova má nútené 
vetranie, centrálny systém riadenia budovy riadi všetky technické systémy budovy.  

Metodika posudzovania je podobná metodike uvedenej v prvej prípadovej štúdii, preto sa v 
tejto kapitole uvádza zjednodušený opis. 

Na obrázkoch 28 a 29 je pohľad na budovu.  

Obr. 28: Pohľad na budovu - 1 Obr. 29: Pohľad na budovu - 2 

Administratívna budova má dva zdroje tepla: plynový kotol, ktorý zabezpečuje energiu pre 
vykurovacie telesá, teplú vodu a vzduchotechnické jednotky, a skupinu tepelných čerpadiel, 
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ktoré slúžia ako zdroj tepla pre plošné vykurovanie a chladenie. V každej miestnosti sú 
termostaty a vykurovací systém je vybavený čerpadlami s premenlivými otáčkami. S cieľom 
znížiť počet modulácií kompresora má systém zásobníkové nádrže. Okrem toho je v budove 
nainštalovaný VZT systém s variabilným objemom chladiva. Zdrojom chladu pre VZT systém 
je tepelné čerpadlo. 

Zdrojom energie pre prípravu teplej vody je plynový kotol, ktorý dodáva potrebný výkon 
výmenníku tepla v zásobníkovom ohrievači. Teplota vody v zásobníku je 50 °C a z dôvodu 
ochrany proti baktérie Legionella sa voda prehrieva na 70 °C. Na zabezpečenie komfortu je v 
prevádzke cirkulácia teplej vody. 

Administratívna budova má nútené vetranie. Nachádza sa tu niekoľko vzduchotechnických 
(VZT) jednotiek s rotačným výmenníkom tepla. Zdrojom energie týchto jednotiek je v zime 
kotol a v lete chiller. Vetrací systém je s variabilným prietokom vzduchu, riadený centrálnym 
riadiacim systémom. Každá zóna je vybavená snímačmi kvality vnútorného vzduchu, aby 
bolo možné vetrací systém presne riadiť. 

Osvetlenie budovy je zabezpečené LED svietidlami. V každej zóne sú nainštalované 
detektory prítomnosti osôb a k dispozícii je automatické ovládanie systému osvetlenia. 
Svietidlá sú stmievateľné a systémy osvetlenia sú pripojené k riadiacemu systému. 

Budova je vybavená vonkajším tieniacim systémom napojeným na centrálny riadiaci systém. 
K dispozícii sú aj snímače otvorenia okien. Výroba elektrickej energie alebo lokálne 
skladovanie elektrickej energie nie je k dispozícii, rovnako ako nabíjanie elektromobilov.  

Systém centrálneho riadenia riadi všetky technické systémy budovy. 

SKÓRE, ZÁVERY – PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 2 

Skóre hodnotiacich kritérií je na obrázku 30, zatiaľ čo na obrázku 31 je zobrazené skóre 
hodnotených domén. Aj v tomto prípade by sa mohla zlepšiť flexibilita a ukladanie. Tento 
záver vedie k dôležitosti zlepšenia riadenia na strane dopytu. 
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Obr. 30: Skóre hodnotiacich kritérií 

 

Obr. 31: Skóre hodnotených domén 
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