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Světový expert 
v ovládání energie

Schneider Electric 

Význam elektrické energie pro 
náš každodenní život stále stoupá. 
Posláním Schneider Electric je 
pomáhat lidem na celém světě 
využívat elektrickou energii co 
nejlépe. Pro naplňování tohoto 
poslání se společnost může opřít 
jak o dlouhodobou tradici, tak 
o strategii založenou na růstu, 
efektivitě a odpovědném vztahu 
k životnímu prostředí a společnosti.

Ve světě
Schneider Electric je společnost s celosvětovou působností. V průběhu 

své více jak 170leté historie se stala jednou z předních společností 

ve svém oboru. Mezinárodní know-how a vysoká odbornost zkušených 

zaměstnanců umožňují jak spolupráci na globálních projektech, tak 

nabídku řešení přizpůsobených požadavkům lokálního trhu. Obrat 

společnosti Schneider Electric činil v roce 2008 18.3 mld. Euro. 

Meziroční nárůst o 13.9 % jasně ukazuje dynamický růst 

naší společnosti.

Pomáháme Vám využít maximum z Vaší energie
Pomůžeme Vám dosáhnout lepších hospodářských výsledků a zároveň 

nižší spotřeby energie pomocí našeho řešení pro bezpečný, spolehlivý, 

účinný a produktivní přenos energie z elektrárny až do zásuvky. 

Bezpečné: chrání Vás, Vaše zákazníky i Vaše budovy

Elektrická energie je základem pro dobré fungování podniku. Díky 

dlouholetým zkušenostem v oblasti energetiky a regulace Vám můžeme 

pomoci zajistit bezpečnější užívání energie, tak aby byli chráněni Vaši 

zaměstnanci, zákazníci, majetek a podnik. 
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Spolehlivé: nepřerušovaný, 

ultračistý proud po celou dobu

Váš podnik si nemůže dovolit ani to 

nejmenší zakolísání kvality elektrické 

energie – nemluvě o vysoce ničivém 

a nákladném výpadku proudu. Můžeme 

Vám pomoci se zajištěním bezpečného 

proudu pro kritické aplikace. 

Účinné: k dispozici je nyní až

30ti procentní úspora energie 

Jsou náklady na energii Vaší hlavní 

starostí? Přeměňte ji na ziskovost pomocí 

energeticky účinných řešení, která 

poskytují výrazné úspory a optimalizují 

celkové náklady vlastnictví. 

Produktivní: jednoduchost a klidná mysl

Podporujeme automatizaci a propojitelnost 

tím, že pro Vás zjednodušujeme mnoho 

aspektů podnikání. 

V České republice
Schneider Electric působí v České 

republice od roku 1993, kdy 

proběhla akvizice výrobního 

závodu Elektropřístroj Písek.

Schneider Electric CZ, s.r.o.

Nabízí na českém trhu desítky 

tisíc výrobků pro přenos a rozvod 

elektrické energie a automatizaci 

a řízení. Společnost zaměstnává 

235 zaměstnanců, kteří jsou 

připraveni pružně reagovat na Vaše 

individuální požadavky po celé České 

republice. Firma má hlavní sídlo v Praze 

a obchodní zastoupení v Brně, Písku 

a Ostravě. Středisko služeb zákazníkům 

je na tel. čísle 382 766 333 připraveno 

vyřešit Vaše technické, obchodní 

a logistické dotazy.

V roce 2008 činil 
celkový obrat společnosti 
Schneider Electric v Česku

Obrat společnosti 
Schneider Electric 
činil v roce 2008

Schneider Electric a.s.

Zaměřuje se ve svém výrobním 

závodě v Písku na sériovou výrobu 

elektromechanických přístrojů, 

určených pro český i světový 

trh. Společnost zaměstnává 600 

zaměstnanců.

5.7mld. Kč

18.3 mld. ¤
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Inteligentní budovy 

Spolehlivost 
zálohování zdrojů energie, 

zajištění kontinuity provozu

Osvětlení
systém řízení osvětlení

přináší výrazné energetické úspory

Elegance 
interiérové řešení vypínačů, zásuvek 

a kabelových nosných systémů pro 

útulné a funkční prostředí

Bezpečnost
kamerový systém schopný 

využívat inteligentní analýzu obrazu

Jistota
elektrická požární signalizace 

pro okamžitou reakci 

na možnost vzniku požáru

Řešení
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BMS 
centrální řídicí systém TAC Vista, integruje 

data ze všech ostatních systémů

Komfort
systém řízení klimatizace 

a vytápění zajišťující 

komfortní pracovní prostředí

Spotřeba
kontrola a řízení spotřeb 

elektrické energie, okamžitý 

přehled nákladů

Přehled 
přístupový a zabezpečovací 

systém hlídá bezpečnost 

majetku i osob

Propojení
strukturovaná kabeláž pro 

vnitřní datovou síť 

a integraci systémů

Energie 
kompletní vybavení 

pro elektroinstalaci 

v budově od nízkého 

až po vysoké napětí
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Inteligentní budova

Měření a regulace

Tyto systémy už nejsou určeny jen pro řízení 

klimatizace a vytápění, ale jsou určeny pro řízení 

celé budovy a monitorování všech ostatních 

systémů, jsou to BMS (Building Management Systems).

Systém řízení budovy TAC Vista je vizualizační rozhraní 

systému MaR, který se stará o komfort v celé budově, 

ale rovněž integruje a zobrazuje stavy všech ostatních 

řídicích systémů. Slučuje v sobě funkce komfortu, zabez-

pečení budovy, řízení osvětlení, informace o spotřebách 

elektrické energie a poskytuje uživateli přehled o tom, 

co se v budově děje, přehled stavu technologií a informace 

o aktuálních provozních nákladech. BMS systém TAC Vista 

navíc obsahuje rozšíření o přístupový a zabezpečovací sys-

tém a umožňuje zobrazení a správu bezpečnosti v budově 

z jednoho místa.

BMS TAC Vista pracuje s otevřenými protokoly TCP/IP, 

LonWorks®, Modbus®, BACnet® nebo Ethernet a umožňuje 

tak jednoduché a levné propojení i se systémy jiných výrobců. 

Schneider Electric klade důraz na jednoduchost a přehled-

nost ovládání. V řídicí centrále TAC Vista je použita nejmo-
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Komfort Spotřeba Přehled Integrace

Komfort

Systém měření a regulace 
musí v dnešní době přinášet 
více než jen řízení vytápění, 
chlazení a klimatizaci. Musí 
být schopen vytvořit příjemné 
prostředí uvnitř budovy, ve 
které lidé žijí nebo pracují. 

Řídit budovu efektivně, 

energeticky úsporně 

a šetrně vzhledem 

k životnímu prostředí. 
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Dosahované úspory použitím 
integrovaného systému 
se pohybují v závislosti 

na konkrétním 
projektu mezi

dernější dynamická grafika, umožňující interaktivní a intuitivní 

práci se všemi systémy. TAC Vista je velice vhodný systém 

pro jakoukoliv aplikaci správy budov bez ohledu na velikost 

budovy, počet budov nebo vzdálenost, která je dělí. Spravuje 

areály kancelářských parků a školní systémy v celém okrese 

stejně efektivně, jako samostatné budovy. Systém je zcela 

modulární, takže ho lze při změně Vašich potřeb snadno 

rozšířit. Použitím integrovaného systému se dosahované 

úspory pohybují v závislosti na konkrétním projektu od 5 do 

30  %. Návratnost investic v oblasti úspor energií se pohybuje 

převážně od jednoho roku do sedmi let.

 Vytápění  Klimatizace  Vzduchotechnika  
 Bezpečnost  Sledování provozních 

nákladů  Integrace a vizualizace všech 
systémů v budově

					

V roce 2006 došlo k rekonstrukci Magistrátu 

hlavního města Prahy. Pozdně kubistická budova 

známá též jako Škodův palác byla postavena 

v roce 1929 podle významného architekta Pavla 

Janáka. Budova po rekonstrukci splňuje požadavky 

na komfort pro návštěvníky i zaměstnance díky své-

mu flexibilnímu prostorovému řešení kancelářských 

a společenských prostor. 

Řídicí systém budovy TAC Vista kontroluje vzdu-

chotechniku, klimatizaci, vytápění, řídí přípravu TUV, 

chlazení a monitoruje další vybrané provozní a po-

ruchové stavy. Je třeba zmínit, že navzdory své veli-

kosti je provoz projektován a nastaven tak, aby celý 

komplex Škodova paláce i přes svůj objem pracoval 

co nejefektivněji. Tento záměr byl docílen doplněním 

o regulační techniku, která kromě již zmíněné efekti-

vity zajišťuje i dostatečný komfort obsluhy systému.

Reference 	 	

Magistrát hl. 
města Prahy 

29.000 m2

Spotřeba tepla 2.500 kW/den

Vizualizační centrála TAC Vista

800 datových bodů

Otevřený komunikační protokol

Efektivní provoz

BMS TAC Vista pracuje s otevřenými 

protokoly TCP/IP, LonWorks®, 

Modbus®, BACnet® nebo Ethernet 

a umožňuje tak jednoduché a levné 

propojení i se systémy jiných

výrobců. 

5-30% 
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Inteligentní budova

Systém řízení osvětlení

Dříve byla regulace světelných zdrojů využívána z důvodu 

přizpůsobení intenzity osvětlení určité situaci, pomocí 

klasického způsobu ovládání osvětlovací soustavy změnou 

napájecího napětí. V poslední době se při neustále se zvyšujícím 

tlaku na ochranu životního prostředí a při stoupajících cenách 

energií využívá regulace osvětlení převážně z ekonomického 
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důvodu. A s vývojem nových technologií se přistupuje k řízení osvět-

lení pomocí inteligentního řídicího systému. Tento systém poskytuje 

možnost automaticky řídit a ovládat nejen osvětlovací soustavu, ale 

také stínící techniku, jako například žaluzie, rolety a markýzy. Poloha 

a naklopení lamel žaluzií pomáhá zamezit vniku přímého slunečního 

světla do místnosti, případně lze využít přirozené světlo pro nepřímé 

Osvětlení

Krátké tipy:

Budovy na celém světě zkonzumují

Systém řízení klimatizace a vytápění 
(MaR) představuje až

V dnešní době se téměř 40 % využívané energie v budovách spotřebovává 

na osvětlení. Redukce zapojené zátěže (příkonu) osvětlovací soustavy, 

vhodná volba svítidel a světelných zdrojů - to je pouze polovina potenciálních  

energetických úspor. Druhá polovina je realizována minimalizací zátěže 

pomocí inteligentního systému řízení osvětlení. 

s naším systémem 
řešení efektivního 
ovládání energií

až

plánovaných nákladů 
v datových centrech 
je vyčleněno 
na energie

všech
vyprodukovaných 
energií

nákladů na 
spotřebu energií 
v klimatizované 
budově

30% 
48% 

40% 

50% 

úspor energií
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 Efektivní řízení osvětlení  Automatické 
řízení stínící techniky  Integrace s BMS TAC 
Vista  Úspory nákladů  Komfortní ovládání

					

Světové obchodní centrum v Bahrainu je rozšíření 

již existujícího hotelového komplexu Sheraton. 

Tvoří ho dvě 50ti poschoďové, 240 metrů vysoké 

věže. V komplexu jsou kancelářské prostory, 

pětihvězdičkový hotel, obchodní centrum 

a parkoviště. Budova World trade centra je 

první opravdovou inteligentní budovou v království 

a přináší několik opravdu sofistikovaných výhod:

 Pokročilý security systém s inteligentním 
řízením vstupu, vizuální kontrolou a poplachy.

 Inteligentní řízení osvětlení umožňující řízení 
spotřeb energií.

 Zónový chladící systém poskytující ekono-
micky výhodnou a šetrnou variantu k životní-
mu prostředí oproti tradičním klimatizačním 
systémům.

 Mimořádný systém řízení budovy, který po-
skytuje nájemcům hromadný výstup 

 o nákladech obsahující cenu za energii, 
 nájem a ICT (infocomm technology services).

 Tři větrné turbíny umístěné mezi budovami 
využívají energii mořského větru pro vytvoře-
ní elektrické energie.

Reference 	 	

World trade 
center – Bahrain 

osvětlení prostoru místnosti. Díky snímačům intenzity 

osvětlení, pohybu/přítomnosti a časovým jednotkám 

zajišťuje systém inteligentního řízení osvětlení ovládání 

soustavy pomocí vypínačů nebo stmívačů, z hlediska 

maximálního využití denního světla, přítomnosti osob 

a časových kritérií, vše pro maximální snížení příkonu 

svítidel a ztrát na napájecím vedení. Přesnost a funkč-

nost systému je zajištěna prověřenou kvalitou všech 

přístrojů. Automatické řízení osvětlení zlepšuje kvalitu 

osvětlení, zpříjemňuje pobyt a práci zajištěním požado-

vané intenzity osvětlení v závislosti na úrovni denního 

světla s ohledem na vykonávanou činnost. Úspory, 

kterých lze dosáhnout použitím inteligentního systému 

řízení osvětlení, se pohybují v závislosti na konkrétním 

projektu od 8 % do 60 %.

Přestože ekonomické a energetické úspory jsou hlav-

ním důvodem pro volbu inteligentního systému řízení 

osvětlení, přináší s sebou toto řešení zvýšení nejen 

kvality, ale i komfortu osvětlování, který spočívá v po-

skytnutí pohodlného ovládání osvětlovací soustavy, 

dále vysokou flexibilitu při změně požadavků uživatele 

a také provozní bezpečnost. Systém řízení osvětlení 

může být jednoduše rozšířen. Integrací do BMS systé-

mu je možné získat větší funkční možnosti a prováza-

nost s dalšími systémy. V kombinaci s BMS systémem 

TAC Vista je systém řízení osvětlení například schopen 

významně ovlivnit vytápění a chlazení, pomocí vhod-

ného automatického řízení stínící techniky, v závislosti 

na obsazenosti prostor a denní době.

Úspory, kterých lze dosáhnout 
použitím inteligentního 

systému řízení osvětlení, 
se pohybují v závislosti na 

konkrétním projektu od 8-60% 

Ř
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Inteligentní budova

Kontrola a řízení spotřeby 
elektrické energie

Energie, kterou Vaše firma dodává či odebírá, nabízí čtyři 

možnosti ke snížení provozních nákladů a omezení rizik. 

Jedná se o (1) snížení nákladů spojených se spotřebou, 

o (2) odstranění skrytých problémů s výkonem, které mohou způ-

sobit výpadky ve výrobě, o (3) optimalizaci využívání stávající infra-

struktury a tím oddálení nutných investičních výdajů o (4) zpřes-

10-11/ Schneider  Electric Intel igentní budovy

nění obchodování s energiemi. Pomocí techniky, která Vám poskytne 

náležitě podrobné a spolehlivé informace, dokážete uvedené možnosti 

vyhledat, přijmout příslušná strategická rozhodnutí a potom realizovat. 

Společnost Schneider Electric, světový expert na energii a řízení, Vám 

v tom může pomoci. Systém PowerLogic přidává k Vašim stávajícím 

energetickým zařízením inteligentní vrstvu, která umožňuje přesně 

Spotřeba

Krátké tipy:

Neztraťte schopnost konkurence, 

udržte si kontrolu nad 

nejdůležitějšími provozními 

vstupy a výstupy, které 

v konečném důsledku 

rozhodnou o Vašich ziscích. 

Pomocí techniky, která Vám 

poskytne náležitě podrobné 

a spolehlivé informace, dokážete 

uvedené možnosti vyhledat, 

přijmout příslušná strategická 

rozhodnutí a potom realizovat. 

Optimalizované řízení 
osvětlení a komfortu 
teploty prostředí může 
zvýšit produktivitu 
zaměstnanců až o

40% 
2% 

spotřeby
energie

Pouhou výměnou 
obyčejných 
žárovek za 
energeticky 
úsporné 
ušetříte min.

Hotely: 

Vedení hotelů chce zajistit, aby hosté měli ze 

zařízení dobrý dojem a aby se cítili bezpečně, a to 

při co nejnižších nákladech. Uvažujme chodby na 

podlažích s pokoji pro hosty, kde světla svítí 24 

hodin denně po 7 dnů v týdnu i tehdy, když na 

chodbě není nikdo přítomen. Integrací přístupo-

vého systému do pokojů pro hosty, výtahových 

systémů a světelných systémů může provozovatel 

nastavit časové úseky, kdy je možno mít osvětlení 

při snížené úrovni, a při detekci vstupu do daného 

prostoru obnovit normální úroveň osvětlení.
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 Komplexní přehled o Vašem energetickém systému  Sledování v reálném čase  Snížení nákladů na 
energii  Alokace nákladů  Rychlá návratnost investice  Integrace do BMS systému

					

Obchodním centrem Ideapark ve Finsku ročně 

projde přes 7 miliónů zákazníků. Skládá se ze 180 

obchodů a restaurací na ploše přes 100.000 m2. 

Schneider Electric se podílel na tomto projektu už 

od počátku fáze návrhu a plánování. Díky implemen-

taci svých systémů řešení pro inteligentní budovy 

bylo dosaženo 45% úspory spotřeby elektrické ener-

gie proti průměrné spotřebě energie v obchodních 

centrech ve Finsku (zdroj: Motiva). 

„Nižší provozní náklady nezvýší 
pouze provozní zisk, ale znamenají 
rovněž vyšší návratnost investice 
pro developery.“ 

říká Henry Sukari, obchodní ředitel Ideaparku. 

Schneider Electric dodal veškeré technologie BMS 

systému, security, ovládání osvětlení, rozváděčů vy-

sokého a nízkého napětí, systému záložního napájení 

a systému facility managementu. 

Reference 	 	

Ideapark – 
Tampere, Finsko 

100.000 m2

180 obchodů a restaurací

45 % úspory elektrické energie

8x nižší spotřeba tepla

úspora na kabeláži 500.000 €

měřit a sledovat veškerá elektrická zařízení a potrubní systémy, 

a tím maximalizovat spolehlivost jejich energetických a výkonových 

součástí. Velmi těsně provázanou síť softwaru a měřidel lze použít 

pro jediné zařízení, ale i pro firmu s řadou rozptýlených provozů. 

Integrací do BMS systému TAC Vista získáte správu všech energe-

tických informací v jediné aplikaci. Monitoring spotřeby elektrické 

energie využívá historických dat pro vyhodnocení trendů, rozšíření 

plánu podle aktuální spotřeby, umožňuje vyhnout se předimenzování 

a využít elektrický systém v jeho plné kapacitě. Umožňuje sledování 

nákladů v budově a vytváření profilů tarifních pásem. Je důležitý pro 

strategické plánování užitím načtených hodnot proudu, napětí, výkonu, 

účiníku, příkonu a odebraného proudu k vyvinutí strategií pro předchá-

zení výpadkům. Rovněž je důležitý pro nastavení údržbového plánu na 

aktuální provozní historii.

Společnost Schneider Electric, 

světový expert na energii a řízení, 

Vám může pomoci. 

Ř
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Inteligentní budova

Zálohování zdrojů napájení

12-13/ Schneider  Electric Intel igentní budovy

Spolehlivost

Strochou zjednodušení si elektrickou energii můžeme představit jako 

krev. Tak jako sebegeniálnější mozek, neúnavné svaly, trénované 

plíce nemohou fungovat bez krve, tak budovy, IT systémy, výrobní 

linky a v neposlední řadě i lékařské přístroje, se neobejdou bez elektrické 

energie. Stejně jako u krve, si její nesmírnou důležitost uvědomíme až 

při prvním výpadku. Společnost Schneider Electric poskytuje unikátní 

nabídku komplexního řešení pro „bezvýpadkové“ napájení. Naše 

nabídka začíná již studií, kde spolu se zákazníkem definujeme topologii, 

požadované parametry s ohledem na náklady a budoucí rozvoj. 

Pokračujeme spoluprací s projektantem při správném návrhu zařízení 

a to jak z pohledů technických, tak bezpečnostních. V rámci realizace 

kontrolujeme splnění požadovaných parametrů a následné oživení. 

Spoluprací uživatele a našeho servisu zpracujeme výsledky měření a pak 

  Přerušení dodávek proudu trvalo necelou sekundu, obnova dat 

dva dny, náhrada poškozeného hardwaru něco málo přes týden a čas 

věnovaný nápravám problému odhaduji na čistě dva týdny. Celkové 

náklady související s prostoji a obnovou provozu tak výrazně převýšily 

náklady preventivních kroků, které jsme mohli podniknou předem…
shrnuje svou zkušenost správce datového centra malé firmy s dvaceti zaměstnanci.

Společnost Schneider Electric poskytuje 

unikátní nabídku komplexního řešení pro 

„bezvýpadkové“ napájení.

Krátké tipy:

CAPEX (capital expeditures) je jednorázový vý-

daj, který generuje hodnotu v budoucnosti

Odpis 3,33 % v následujících 30ti letech náleží do 

nákladů a tedy do hospodářského výsledku, vyja-

dřuje ztrátu hodnoty majetku v letech

OPEX (operating expences) jsou náklady na kaž-

dodenní fungování společnosti

Jsme schopni dodat integrované řešení na míru 

celé kancelářské infrastruktury, které může ušetřit 

až 25 % investičních nákladů (CAPEX)

13.8 mld. ¤

Potencionální velikost 
trhu (PAM) technologií 
v kancelářských 
budovách ve světě je

Stavba

3 až 5 let 30 až 50 let

Developeři

Investiční náklady CAPEX Provozní náklady OPEX

žIVOTní CykluS InVESTIC dO BudOVy

Majitelé budov
Facility Managers

Nájemníci
Investoři

Inženýři
Kontraktoři

Architekti

Financování Provoz a modernizace
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 Bezvýpadkový provoz  Snížení nákladů při výpadku elektrických zařízení  Přehled o stavu zařízení 
 Integrace do BMS systému  Ochrana elektrických zařízení

					

Akademie věd České republiky je veřejná 

neuniverzitní instituce, kterou tvoří soustava 

vědeckých pracovišť, věnujících se převážně 

základnímu vědeckému výzkumu. V její nové 

budově v Praze je umístěno i velké datové centrum, 

do kterého dodávala technologie naše společnost, 

resp. značka APC by Schneider Electric. 

Součástí řešení byla dodávka zdrojů nepřerušitel-

ného napájení (UPS), datových racků, kompletního 

chlazení a systému monitoringu fyzické síťové 

vrstvy NetBotz.

 dohledový systém APC netBotz zjišťuje 
a prostřednictvím alarmů informuje uživatele, 
dojde-li k výskytu ohrožení ať již bezpeč-
nostnímu (narušení prostoru, krádež zařízení 
apod.) či fyzikálnímu (nárůst teploty, požár, 
záplava apod.).

 Inovativní způsob chlazení pomocí „horké ulič-
ky“. Všechen horký vzduch je zachycen mezi 
racky v tzv. „horké uličce“ a zde je neutralizo-
ván na teplotu vzduchu v místnosti. Serverové 
stojany nasávají vzduch z místnosti a navíc 
není vyžadována zdvojená podlaha.

Reference 	 	

Akademie 
věd ČR 

navrhneme optimalizaci provozních 

nákladů.Využití synergie otevřené 

komunikace (ModBus, LON) spolu 

se širokou výrobkovou bází, přináší 

výhody bezchybné spolupráce 

systémů, spolehlivosti, kontinuity, 

rychlé dostupnosti náhradních dílů 

a kvalitního servisu. 

Bezvýpadkové napájení hraje v digitálním věku 

stále důležitější roli a volba správných technologii 

předurčuje úspěch obchodních cílů konkrétní 

instituce.

Z
ál

ož
ní

 
na

p
áj

en
í

SCHNEIDER_PROFIL_2009.indd   12 18.3.2009   15:03:45



Inteligentní budova

CCTV kamerové systémy 

Řešení značky Pelco přináší léty ověřenou kvalitu a nená-

silné začlenění do interiéru i exteriéru budovy. Kamerové 

komplety jsou pro vnitřní prostory dodávány v kompaktním 

nenápadném provedení. Pomocí možnosti úpravy potisku kame-

rového krytu podle představ architekta či investora lze kameru ne-

násilně začlenit i do luxusního interiéru. Venkovní provedení kamer 

je testováno v extrémních klimatických podmínkách a poskytuje 

kvalitní obraz ve dne i v noci. Kryty jsou dodávány i v antivandal 

14-15/ Schneider  Electric Intel igentní budovy

provedení, které Vám zajistí vysokou odolnost proti poškození kamer 

a zbytečné následné výdaje na opravy. IP kamerové systémy přinášejí 

digitalizaci i do CCTV systémů. Jejich výhodou jsou vyšší rozlišovací 

schopnosti megapixelových digitálních kamer a kvalitnější záznam. U IP 

kamerových systémů je nutno pamatovat na kvalitní datové sítě, proto-

že objem přenášených dat je značný a proto se nejčastěji používá od-

dělená datová síť pro kamerový systém. Strukturovaná kabeláž INFRA+ 

je jednou z alternativ zajišťující kvalitní přenos takového objemu dat.

Bezpečnost

Velmi účinným prostředkem pro ochranu majetku a zajištění bezpečnosti 

zaměstnanců a návštěv v budovách je kvalitní kamerový systém. Naše 

CCTV kamerové systémy značky Pelco jsou známy vysokou kvalitou

a spolehlivostí. Nabízíme vyvážené řešení pro ochranu vnitřních 

i venkovních zón.

Venkovní provedení kamer 

je testováno v extrémních 

klimatických podmínkách 

a poskytuje kvalitní obraz 

ve dne i v noci. 

Krátké tipy:
Měření a informování o spotřebách energií průběž-

ně poskytuje přehled o energetickém výkonu

99% kontinuity
provozu

Sladěním elektrických 
bezpečnostních 
prvků se zdroji 
nepřerušitelného 
napájení docílíme až

Oddělení Critical power & Cooling Service společnos-

ti Schneider Electric v roce 2007 obdrželo cenu od 

společnosti Frost & Sullivan za nejlepší globální řešení 

pro datová centra.

Existuje devět obecných typů problémů s napá-
jením z veřejné rozvodné sítě, které uPS mohou 

eliminovat:

 Úplná ztráta napájení

 Krátkodobý pokles napětí

 Napěťová špička

 Dlouhodobé podpětí

 Dlouhodobé přepětí

 Rušení v síti (šum) 

 Kolísání síťové frekvence

 Napěťové rázy

 Harmonická zkreslení
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 Kontrola pomocí kamerového systému 
 Přístup přes Ethernet 
 Inteligentní analýza obrazu 
 Integrace do BMS, ACS a EPS

					

Socha Svobody připomíná přátelství a pomoc,

kterou Francie poskytla americkým osadníkům 

v jejich boji za nezávislost na Velké Británii zapo-

čatém v roce 1776. Socha stojí na ostrůvku před 

New Yorkem od roku 1886 a je symbolem americ-

ké nezávislosti a svobody. Bez podstavce měří 

po vrchol pochodně 46 m, s podstavcem 

ční do výšky 93 m. 

Jako jeden ze symbolů Ameriky bylo nutno zajistit 

její ochranu a nepřetržitý dohled. Toto nesmělo být 

narušeno ani špatnými meteorologickými podmín-

kami jako je mlha nebo tmavá noc. Proto se úřady 

rozhodly použít naší technologii termo kamer Pelco 

Esprit® Ti. Termokamery Esprit poskytují přehled 

o dění nejen na ostrově, ale zabírají i přístavní ob-

lasti v okolí a při špatných světelných podmínkách 

zajišťují plynulý dohled. New Yorská policie začlenila 

termokamery do většího systému, který dohlíží na 

podchody, návštěvní centra, pavilóny a budovy 

v přístavu na celém ostrově.

Reference 	 	

Socha Svobody 
– New York 

Za kamerovým systémem nejsou však pouze kamery, 

ale široká škála dalších komponent jako jsou digitální 

záznamová zařízení, přenosové trasy, zobrazovací 

jednotky, ovládací klávesnice atd. Není mnoho výrobců 

na světě, kteří dodávají komplexní řešení a ne pouze 

samostatné produkty. Značka Pelco je největší výrobce 

kamerových systémů na světě a pod společností 

Schneider Electric přináší integraci všech technologií 

mezi sebou. CCTV kamerový systém již neslouží pouze 

jako dohledový systém, ale je propojen s BMS systé-

mem TAC Vista, přístupovým a zabezpečovacím sys-

témem TAC Vista Security nebo s elektrickou požární 

signalizací Pelco. Toto propojení systémů zrychluje čas 

reakce na možné ohrožení požárem nebo narušení 

bezpečnosti objektu a v konečném důsledku šetří 

náklady na plané poplachy apod. 

Nejnovějším trendem v kamerových systémech je 

Inteligentní analýza obrazu, která z kamerového 

systému dělá automatického hlídače. Inteligentní 

analýzu můžete použít mnoha způsoby, od počítání 

průchodu osob přes zjišťování nepovoleného odbočení 

na komunikacích až po detekci narušení ochranných 

perimetrů kolem objektů apod. Použitím inteligentní 

analýzy eliminujete chybu lidského faktoru a zvyšujete 

bezpečnost v budově a jejím okolí.

Nejnovějším trendem v kamerových 

systémech je Inteligentní analýza obrazu, která 

z kamerového systému dělá automatického hlídače. 
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Inteligentní budova

Přístupový a zabezpečovací 
systém

16-17/ Schneider  Electric Intel igentní budovy

Přehled

Moderní budovy se 

neobejdou bez přístupového 

a zabezpečovacího systému. 

Systém TAC Vista Security 

je integrovaný systém, 

který tyto dvě technologie 

účinně spojuje. 

Správce systému má přehled kdo se po budově pohybuje. Pomocí karet 

s přístupovými právy je zajištěno to, že se lidé pohybují jen tam kde 

mohou. TAC Vista Security umožňuje velmi efektivně ovládat rovněž 

výtahy a turnikety. Pomocí jedné karty může zaměstnanec vjíždět na parkoviště, 

procházet zabezpečenou budovou či nakupovat v místním bistru. Jeho největší 

výhody však poznáte až po propojení s BMS systémem TAC Vista. Propojením 

lze docílit významných úspor nákladů na energie v budově. Systém TAC Vista 

Security reaguje na různé druhy vstupů. Představte si příklad. Při vstupu prvních 

zaměstnanců ráno do budovy musí tito zaměstnanci použít svou kartu pro 

Integrací přístupového a zabezpečovacího 

systému do BMS systému získáte větší 

přehled o dění v budově a zvýšíte celkovou 

úroveň zabezpečení.

Krátké tipy:

Možným řešením odstranění chyby lidského 

faktoru může být použití Inteligentní 

analýzy obrazu.

70%

500.000

Už po 30 minutách 
se snižuje pozornost 
osoby pracující 
s kamerovým 
systémem o

V Londýně se do roku 2012 chystá z důvodu pořádání 
olympijských her navýšení počtu kamer až na 
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 Kontrola přístupu 
 Zabezpečení objektu 
 Integrace s BMS TAC Vista 
 Integrace s CCTV Pelco 
 Certifikace NBU „Tajné“

					

Zlaté terasy jsou zábavně-obchodně-kancelář-

ským komplexem budov v samém srdci hlavního 

města Polska Varšavy. 

Se svou výměrou 225.000 m2 plochy se jedná 

o největší obchodně administrativní objekt ve střední 

a východní Evropě. Realizace projektu trvala přes 

šest let a celý komplex byl dokončen koncem roku 

2007. Jeden inteligentní řídicí systém ovládá nebo 

zpracovává veškeré informace z dalších systémů. 

Jsou do něj propojeny systémy ovládání ventilace, kli-

matizace a vytápění, řízení osvětlení, kontroly přístu-

pu, kamerový systém, elektrická požární signalizace, 

chlazení, energetického monitoringu, ovládání výtahů 

a systém monitorování a odečtu využití médií.

Reference 	 	

Zlaté terasy – 
Varšava

250 řízených vchodů

450 kamer

1.000 obvodů osvětlení

20.000 datových bodů

umožnění vstupu. Systém to zaregistruje a dá 

informaci BMS systému, že má začít topit, dle 

venkovního osvětlení nebo hodnotě osvět-

lení v kanceláři zapne/vypne uvnitř světla, 

seřídí žaluzie dle venkovních podmínek apod. 

V případě odchodu posledního zaměstnance 

z kanceláře, systém automaticky vypne světla, 

sníží hodnotu vytápění nebo klimatizace na 

úsporný režim atd. Výhodou integrovaného 

přístupového a zabezpečovacího systému TAC 

Vista Security je rovněž možnost nastavení 

vyšší úrovně kontroly přístupu. V provozech, 

kde se pracuje s důvěrnými daty, cennými 

předměty, nebezpečnými materiály apod. je 

mnohdy důležitá kontrola pohybu osob. 

Funkce systému antipassback zabezpečí pro-

story tak, že každá osoba se musí prokazovat 

na vstupu i výstupu do různých zón v budově 

svou vlastní přístupovou kartou, jinak se ne-

dostane do další zóny nebo zpět. V případě, 

že projdou dvě osoby na jednu kartu, osoba, 

která svou kartu nepoužila při vstupu se již 

nedostane nikam jinam a ostraha objektu je 

upozorněna varovnou hláškou na monitoru, 

že se někdo pokoušel o nepovolený vstup. 

Pro větší zajištění bezpečnosti v budově i okolí 

je možné systém TAC Vista Security propojit 

s CCTV kamerovým systémem Pelco a elektrickou 

a požární signalizací Pelco. Tímto propojením

mohou bezpečnostní složky v budově okamžitě 

reagovat na poplachy ze zabezpečovacího 

systému a tyto poplachy zkontrolovat kamerovým 

systémem. Rovněž se mohou automaticky otevřít 

únikové východy v případě požáru apod.
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Inteligentní budova

Elektrická požární signalizace

18-19/ Schneider  Electric Intel igentní budovy

Jistota

V každé moderní budově je nutné instalovat 

systém elektrické požární signalizace EPS. 

Systém EPS Pelco je založen na adresné 

technologii a díky unikátním adresám všech 

hlásičů, lze rychle a přesně zjistit, kde je 

hlášen výskyt požáru. 

EPS Pelco zaručuje vysokou spolehlivost a tím snížené množství planých 

poplachů a vedlejších nákladů. Systém EPS Pelco je začleněn do BMS 

systému TAC Vista. V jednom řídicím systému pak je možno sledovat 

i stav EPS a použít k tomu pouze jednu obrazovku. Elektrická požární signalizace 

Pelco používá různé druhy požárních hlásičů a je přizpůsobitelná jakkoliv rozsáhlé 

instalaci. Systém je založen na rozšiřitelné síťové architektuře a v rámci jedno-

ho systému je možné propojit až 32 ústředen najednou. Každá ústředna může 

obsluhovat 1008 bodů, tzn. že celý systém zvládne až 32.000 adresovatelných 

bodů (hlásičů, majáků, sirén atd.). 

Elektrická požární signalizace 

Pelco používá různé druhy požár-

ních hlásičů a je přizpůsobitelná 

jakkoliv rozsáhlé instalaci. 

Krátké tipy:
Zdravotní péče: 

Jedním z možných problémů v nemocnici je zajiš-

tění bezpečné dodávky léků pacientům. V případě 

chlazených preparátů odhalí stálé monitorování 

teplot a stavu dveří v lékárenské chladničce poten-

ciální problémy, pokud by teploty překročily určité 

meze nebo by došlo k neoprávněnému přístupu. 

V takových potenciálně nebezpečných situacích 

integrovaný systém může upozornit lékárenské 

pracovníky, bezpečnostní pracovníky, pracovníky 

údržby a oddělení pro řízení rizik na danou situaci při 

současném spuštění komplexní a koordinované re-

akce na daný problém. Lékárenští pracovníci budou 

varováni, aby podnikli příslušná opatření při distribuci 

léků z lednice, pracovníci ostrahy budou informováni 

v případě neoprávněného přístupu, pracovníci údrž-

by budou informováni o možné mechanické poruše, 

správci zásob léků budou informováni o potenciální 

ztrátě zásob a v neposlední řadě pak oddělení pro 

řízení rizik bude informováno o nebezpečí spolu se 

specifikací potenciálního ručení. 
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 Signalizace požáru
 Integrace s BMS TAC Vista
 Integrace s CCTV Pelco
 Zkrácení doby reakce na

  vyhlášený poplach

					

Dánská společnost Faerch plast se zabývá výrobou 

obalových materiálů pro potravinářský průmysl 

a maloobchod. 80 % její výroby je určeno na ex-

port. Proto když se majitelé rozhodli postavit svou 

továrnu v České republice, hledali silného part-

nera, který jim nabídne komplexní řešení na míru. 

Schneider Electric zaštítil celý projekt a dodal na 

tento projekt veškeré technologie od silových roz-

vodů, přes zabezpečení, měření a regulaci, kamery, 

strukturovanou kabeláž až po systém elektrické 

požární signalizace. 

Systémy splňují jeden z hlavních požadavků inves-

tora a tím je jednoduchá a rychlá možnost rozšíření 

a modifikací dle aktuální potřeby vytížení a nastavení 

výrobních linek. Elektrická požární signalizace a další 

systémy jsou napojeny do centrálního řídicího systé-

mu budov TAC Vista a obsluha má aktuální přehled 

co se v budově kde děje.

Reference 	 	

Faerch plast 
– Liberec

Propojení EPS Pelco s CCTV kamerovým 

systémem Pelco je systému přidán další stu-

peň ochrany. Systém EPS při detekci požáru 

nahlásí CCTV systému, který hlásič signalizuje 

poplach a nejbližší kamera tomuto hlásiči 

zobrazí reálný stav v místnosti s hlásičem. 

Tímto může obsluha okamžitě reagovat na 

hlášení požáru a vizuálně zjistit, zda-li se 

nejedná pouze o planý poplach. V případě 

reálného požáru může okamžitě volat hasiče 

a výrazně tak zkrátit dobu reakce a snížit 

případné škody. Integrace do BMS systému 

přináší další bezpečnostní funkce. V případě 

zjištění reálného požáru, BMS systém může 

uzavřít přívody ventilace do postižených pro-

stor a tím zabránit dalšímu šíření ohně. V pro-

pojení s přístupovým systémem automaticky 

odemkne únikové východy, zapne evakuační 

rozhlas, vypne osvětlení nebo přepne na 

nouzové a zastaví výtahy, které dojedou na 

nejbližší patro atd.

Všechny tyto funkce vedou 

k větší bezpečnosti osob 

při požáru a evakuaci.

Systém je založen 
na rozšiřitelné síťové 

architektuře a v rámci 
jednoho systému je 

možné propojit až

ústředen 
najednou.32
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Inteligentní budova

Strukturovaná kabeláž

20-21/ Schneider  Electric Intel igentní budovy

Propojení a elegance

Strukturovaná kabeláž (rozvod datové sítě) je neodmyslitelným standardem 

v každé moderní budově. Systém strukturované kabeláže je běžným uživatelům 

skryt. Uživatelé navenek vidí pouze datové zásuvky. Strukturovanou kabeláž 

používá většina ostatních systémů pro vzájemnou komunikaci a pro vzdálené 

připojení (např. web servery umístěné v jiných budovách).

Strukturovaná kabeláž je úzce spjata s interiérem budovy. Nabízíme i mnoho 

designů datových zásuvek Unica, Anya, Altira atd., které lze barevně přizpů-

sobit i pro velmi luxusní interiéry. 

Krátké tipy:

Od července 2008 platí vyhláška 23/2008 o povin-

nosti instalace prvků autonomní detekce a signaliza-

ce požáru v budovách. Podle vyhlášky musí být 

v každé obytné budově instalovány autonomní 

hlásiče kouře nebo hlásiče požáru napojené na EZS.

při instalaci 
EPS systému 
propojeném se 
sprinklerovým 
SHZ50%

24hodin
15minut

Některé 
pojišťovny 
dávají slevu na 
pojištění až

V České 
republice musí 
záložní baterie 
umožnit provoz 
EPS po dobu

z toho

po dobu požáru.
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 Datové rozvody  Široká nabídka vypínačů 
a zásuvek  Instalační systémy  UPS

					

Osmipatrová multifunkční budova se řadí mezi 

nejmodernější objekty v Praze. Součástí objektu je 

hotel Marriott Courtyard se 161 pokoji. 

Uvnitř budovy se nachází jedno z největších otevře-

ných atrií v Praze, které poskytuje nejenom dostatek 

přirozeného osvětlení do kanceláří a příjemný výhled, 

ale také nabízí klidné místo pro odpočinek zaměstnan-

ců a jejich návštěvníků. V objektu je systém struktu-

rované kabeláže INFRA+ s více než 4.000 datovými 

zásuvkami, datovými rozvaděči a optickou páteřní sítí 

propojující celou budovu v jeden funkční celek.

Reference 	 	

Luxemburg 
Plazza – 
Praha

kancelářská plocha 20.500 m2

kanceláře klasifikace A

Hotelová část 9.000 m2

Dodáváme systémy strukturované kabeláže pro jakkoliv 

rozsáhlé aplikace. V našem sortimentu najdete kompletní 

vybavení počínaje datovými zásuvkami v mnoha růz-

ných designech, přes datové kabely, vybavení rozváděčů, datové 

rozváděče až po optické komponenty a kabely. Systém struktu-

rované kabeláže INFRA+ je dodáván ve všech nejpoužívanějších 

kategoriích 5, 6 a 6a v provedení nestíněném i stíněném. Díky své 

modularitě lze pomocí systému INFRA+ v případě kvalitního návrhu 

uspořit značnou část pořizovacích nákladů. Použije se jen nezbytný 

počet konektorů a optických kazet dle potřeby aplikace. V případě 

nutnosti rozšíření, je pak velmi jednoduché a levné systém změnit 

či rozšířit. Strukturovaná kabeláž je úzce spjata s interiérem budovy. 

Nabízíme i produktové řady datových zásuvek, vypínačů a silových 

zásuvek v provedení Unica, Anya, Altira. Vypínače a zásuvky jsou 

dodávány od základního bílého provedení, přes mnoho barevných 

variant až po luxusní provedení ve dřevě, kovu nebo skle. 
Pro moderní pracoviště a pohodlný přístup k datovým a silovým zá-

suvkám dodáváme i kompletní sortiment parapetních kanálů, sloupků 

a podlahových krabic s označením OptiLine. Takto vybavená kancelář 

není jen elegantní, ale i vysoce funkční. 

Technologická úroveň v IT systémech roste každým rokem. V dnešní 

době je komunikační standard 1 Gb Ethernet, na který stačí kvalitní 

strukturovaná kabeláž kategorie 5. V budoucnu však přijdou poža-

davky na větší datovou propustnost a proto při o něco vyšší investici 

doporučujeme použít kabeláž kategorie 6a, která už nyní je schopna 

přenášet 10 Gb Ethernet. Použitím této vyšší kategorie se připravíte 

na budoucí technologie a lze tak uspořit náklady na výměnu systému 

v budoucnosti.

Doporučujeme
použít kabeláž
kategorie 6a, 
která už nyní

je schopna přenášet10 Gb
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Inteligentní budova

Elektroinstalace v budově

22-23/ Schneider  Electric Intel igentní budovy

Energie

Pro obchodní a administrativní 

budovy, hotely, školy, nemocnice 

a průmyslové objekty nabízíme 

komplexní řešení rozvodů 

elektrické energie. 

Řešení jsou založena na našich 

dlouholetých zkušenostech z této 

oblasti a zajišťují maximální spo-

lehlivost provozu, bezpečnost, 

úspory energií a provozních 

nákladů, komfort uživatele 

i odborné obsluhy. Vycházejí ze 

širokého portfolia celosvětově 

prověřených vzájemně 

propojených a komunikujících 

přístrojů jednoho výrobce. 

Krátké tipy:
Výhodou strukturované kabeláže je její univerzálnost 

a bezpečnost.

Fyzická délka horizontálního kabelu (např. od zásuvky 

k propojovacímu panelu) nesmí překročit 90 m.

Pro přenos analogového signálu z kamery po optic-

kém kabelu se nejlépe hodí MM kabel 62.5 ųm.

40km
Optický kabel 
v provedení 
Single-mode 
umožňuje 
přenášet signál na 
vzdálenost až

SCHNEIDER_PROFIL_2009.indd   21 18.3.2009   15:07:20



L
ig
hting

	co
ntro

l

 Komplexní sortiment rozvodů elektrické energie
 Bezpečné a spolehlivé produkty
 Interiérové vypínače a zásuvky
 Kabelové rozvodné systémy
 Měření elektrických energií
 Propojení s řídicím systémem TAC Vista

					

Naše společnost dodala kompletní elektroener-

getické řešení pro hotelové a obchodní centrum 

U Hájků, které vyrostlo mezi ulicemi Na Poříčí a Na 

Florenci v Praze 1.

Komplex U Hájků sestává ze tří hotelů, kongresového 

centra a obchodní zóny s obchůdky, restaurací, ale 

například i lázeňského centra. Největším přínosem 

moderních technologií, které u tohoto projektu byly 

použity, je minimální energetická náročnost celého 

komplexu. Veškerá elektrická zařízení jsou monitoro-

vána centrálním řídicím systémem, který nepřetržitě 

sleduje jejich spotřebu a v momentě překročení 

předem nasmlouvaných hodnot jim přeruší dodávky 

proudu. Investor má dokonalý přehled o tom, jak se 

celý objekt chová, může přesně naplánovat odběr 

elektrické energie a sjednat si tak u dodavatele 

nejvýhodnější ceny. Tyto nejvyspělejší technologie 

dokáží ušetřit až 30 procent elektrické energie proti 

řešením, která se u výstavby takovýchto komerčních 

budov běžně používají.

Reference 	 	

Hotelový komplex 
U Hájků - Praha

V rámci tohoto portfolia nabízíme vše od rozváděčů vyso-

kého a nízkého napětí, přípojnicových systémů, spínacích 

a jistících přístrojů, měřičů, domácích rozvodnic, až po 

vypínače, zásuvky a nouzové osvětlení. Tím, že jsme výrobci všech 

těchto zařízení, je pro nás jednodušší propojit výstupy z elektroin-

stalace v budově a smysluplně je integrovat do řídicího systému 

budovy. Inteligence těchto zařízení spočívá v jejich centrálním mo-

nitoringu a přináší možnost rychlé reakce na okamžitý stav. Tím, že 

např. propojíme informace jdoucí z jistících přístrojů a měřičů, má 

obsluha ihned přehled, kde vypadlo napájení, kde v budově může 

dojít k přetížení, protože se zvyšuje spotřeba apod. Když pomine-

me faktor bezpečnosti a spolehlivosti, v případě našich vypínačů, 

zásuvek a instalačních úložných systémů pak přinášíme uživatelům 

i příjemný vzhled a nenásilné splynutí s interiérem. Každý interiér 

může být vybaven kvalitními a designově moderními vypínači, které 

podpoří architektonické řešení místností. Ve výrobkových řadách 

Unica, Altira a dalších lze zvolit z mnoha barevných i materiálových 

variant. Přístup k elektrickým a datovým zásuvkám bývá v mnoha 

kancelářích někdy problém, proto je možné zvolit systém instalač-

ních sloupků a podlahových krabic Optiline, které umístíte tam, kde 

jsou opravdu potřebné.

Každý interiér může být vybaven 

kvalitními a designově moderními 

vypínači, které podpoří 

architektonické řešení místností. 
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Inteligentní budova

Dodávky na klíč, služby, servis 

24-25/ Schneider  Electric Intel igentní budovy

Řešení

Mnoho významných zákazníků zvolilo Schneider 

Electric jako generálního dodavatele technologií 

pro své budovy, jako silného garanta výsledného celku. 

Důležitým aspektem dobře fungujících systémů inteligentní budovy je 

pravidelná údržba a servis. Nové systémy fungují zpravidla správně, 

ale postupem času, kdy se mění parametry budovy a vznikají nové požadavky 

na funkčnost, je nutné reagovat na tyto změny. Bez pravidelné údržby a servisu 

mohou neoptimalizované systémy prodražit provozní náklady až o 20 %.

Úspěšný příklad: 

Naše továrna na výrobu prvků pro vysoké napětí ve 

městě Smyrna, stát Tennessee (USA), snížila spo-

třebu energií v roce 2007 o 17 %. To představuje 

úsporu 3.233 tun uhlí a 9 % snížení emisí skleníko-

vých plynů.

lidí ve světě nemá přístup 
k elektrické energii

1.6miliardy
Krátké tipy:
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 Konzultace, studie, harmonogram projektu
 Projekce
 Tvorba aplikačních SW
 Engineering, montáž a uvedení do provozu
 Proškolení obsluhy a zpracování metodiky

   optimálního provozu
 Servis, audit

úpravy a rozšíření systémů bez nutnosti zasílání objednávek. Re-

alizace je provedena bezprostředně a zákazník tak získá nemalou 

finanční úsporu. Podpisem servisní smlouvy získává zákazník jistotu, 

že o jeho zařízení bude vždy postaráno na vysoké úrovni. Naše 

společnost nabízí komfortní službu koncovým zákazníkům, inves-

torům a jiným uživatelům ve formě realizace celých projektů nebo 

jejich jednotlivých fází na klíč. Mnoho významných zákazníků zvolilo 

Schneider Electric jako generálního dodavatele technologií pro své 

budovy, jako silného garanta výsledného celku. 

Nabízíme komplexní expertní řešení na míru:

Životní cyklus energetické spotřeby budovy:

					

Pětihvězdičkový ultra moderní hotel v Hong 

Kongu, který má 113 pokojů a nabízí jedny 

z nejprostornějších pokojů v Asii. 

Pro tento hotel jsme dodávali kompletní hotelový 

systém, který zákazníkům hotelu nabízí nejvyšší 

komfort. Intuitivní systém řízení osvětlení s mož-

ností volby přednastavených scén, vypínače 

a zásuvky v jednotném designu, ovládání klimati-

zace a vytápění v pokojích a možnost dálkového 

ovládání systémů v pokojích z technologického 

centra hotelu. Do systému je rovněž zapojena 

komunikace s personálem a automatické nastavení 

požadavků na servis v pokoji.

Reference 	 	

Lanmark 
Mandarin 
Oriental - 
Hong KongServisní činnost si klade za cíl udržet systémy inteligentních 

budov v provozuschopném stavu a umožnit zákazníkovi 

jejich maximální využití. Servisní činnost můžeme zpra-

vidla rozdělit do dvou základních částí. První částí je provádění 

pravidelných prohlídek systémů za účelem zvýšení jejich život-

nosti a prověření parametrů jednotlivých součástí. Tyto prohlídky 

jsou prováděny v drtivé většině případů dvakrát do roka. Každá 

prohlídka je zakončena protokolem, kde je popsán stav zařízení, 

doporučení uživateli, jakým způsobem předcházet případným 

problémům, způsobeným opotřebením zařízení. Druhou část 

servisní činnosti tvoří garantovaná doba opravy systému, která 

poskytuje zákazníkovi jistotu, že činnost systému bude obnovena 

v co nejkratším možném časovém termínu. Zvolení garantovaného 

termínu je plně v kompetenci zákazníka. Obě tyto servisní činnosti 

jsou součástí servisní smlouvy, která přináší zákazníkům i další 

výhody. Zákazník je průběžně seznamován s novinkami na trhu, 

má zajištěn stálý kontakt s našimi odborníky, obsluha systému je 

pravidelně proškolována. Dále jsou smluvním partnerům poskytnu-

ty snížené ceny hodinové zúčtovací sazby, které umožní provádět 

Bez pravidelné 
údržby a servisu 

mohou neoptimalizované 
systémy prodražit 

provozní náklady až o20%

doba

100%

70%
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Monitoring a servis

- Až 8 % ztrát za rok bez
 kontrolního a servisního 
 programu
- Až 12 % ztrát za rok bez
 regulačního a řídicího systému 
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Inteligentní budova

Energetická efektivita

26-27/ Schneider  Electric Intel igentní budovy

Úspory

Kvalitním servisem 
a trvalým vyhodnocováním 
ener getických úspor vám 
můžeme ušetřit až

služeb v průběhu 
provozu budovy.

Pro mnohé je energetická efektivita budovy založena 

na teplotních ztrátách použitých izolačních materiá-

lů, skleněného opláštění a prostředků zabraňujících 

těmto ztrátám. Pro další je to např. osvětlení, které se nahradí 

energeticky méně náročnějším systémem. Pro jiné může být 

odpovědí efektivní systém ohřevu vody. Všechny výše zmí-

něné názory jsou správné a nezbytné, ale jsou to jen pasivní 

obranné způsoby jak snížit spotřebu energií.

Aktivní energetickou efektivitu dosáhneme ne pouze tím, že 

použijeme energeticky úsporná zařízení, ale rovněž přesným 

řízením energie jim dodávaným tehdy, když je opravdu potře-

bují. Tento aspekt řízení je kritickým pro dosažení maximální 

Budovy jsou dynamickým 

organismem se stále se 

měnícími požadavky 

a nájemníky. 

Přístup k energetické efektivitě 

budovy lze v dnešní době rozdělit 

na dva způsoby: pasivní nebo 

aktivní energetickou efektivitu. 

Krátké tipy:

Retrofitem rozumíme náhradu přístrojů ve stávajících 

rozváděčích bez nutnosti úprav přípojných míst za 

pomoci adaptéru.

20%

5let
Schneider Electric je 
schopen poskytnout 
prodlouženou záruku na 
výrobky až
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 Energetické audity
 Energetické úspory
 Aktivní energetická efektivita
 Propojení systému do řídicího systému TAC Vista

Energetický štítek budovy

Rozdělení spotřeby energií po segmentech

					

Moderní kancelářský a hotelový komplex v uli-

ci Hornopolní sestává ze tří sedmipodlažních 

kancelářských budov s nájemní plochou o rozloze 

36 000 m2, budovy hotelu se 186 pokoji a parko-

vacího domu. 

Orchard podle Richarda Nesse, ředitele pro inves-

tice, naplňuje již od samého počátku své realizace 

nejpřísnější ekologické požadavky a z pohledu designu 

i použitých technologií se řadí v oblasti udržitelného 

rozvoje k nejprogresivnějším projektům v ČR. Využí-

vá mimo jiné i komplexní „inteligentní” systém řízení 

budovy (BMS TAC Vista). Podle kvalifikace BREEAM, 

nejdéle etablované a mezinárodně nejužívanější 

metody posuzování dopadu na životní prostředí 

z hlediska provozování budov, je Orchard 

hodnocen jako vynikající.

Reference 	 	

Orchard – 
Ostrava

3500 datových bodů

120 kamer

200 ovládaných dveří 

1500 držitelů karet

Rozváděče nízkého napětí Prisma P

Rozváděče vysokého napětí SM6

Měření parametrů a spotřeb elektrické 

energie

Zálohování zdrojů napájení APC

efektivity. Jednoduchý příklad, který ilustruje co tím myslíme, je rozsví-

cená úsporná žárovka v prázdné místnosti. Vše, co tím dosáhnete, je 

pouze snížení i tak zbytečné spotřeby energie proti obyčejné žárovce. 

Proto je důležité se rovněž zamyslet nad kvalitními systémy řízení inteli-

gentních budov, které přinášejí aktivní přístup k energetické efektivitě 

v budovách.

Budovy jsou dynamickým organismem se stále se měnícími požadavky 

a nájemníky. Pravidelně prováděný energetický audit ukáže využívání 

energií a z jeho výsledků je možné podniknout kroky vedoucí k výraz-

ným energetickým úsporám. Běžný uživatel nemusí mít čas, nástroje 

ani vědomosti, aby se zabýval měsíční analýzou spotřeby energie. 

Proto vám společnost Schneider Electric nabízí tuto službu na klíč. 

Přinášíme proaktivní řízení energetické spotřeby v reálném čase a po-

skytujeme expertízu k dosažení stálých úspor.
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Inteligentní budova

Veřejnost a my

28-29/ Schneider  Electric Intel igentní budovy

Životní prostředí

Principy tzv. Environmentální politiky Schneider Electric za-

hrnují například tato opatření: modernizace procesů výroby, 

snižování spotřeby energie, monitorování dopadů výroby 

na životní prostředí, přednostní využívání recyklovatelných 

materiálů.

Zlepšujeme energetickou účinnost, zmírňujeme dopady 

našich výrobků na životní prostředí, ulehčujeme přístup 

k energiím pro rozvíjející se země.

Nadace a sponzoring

V České republice je Schneider Electric 

generálním partnerem projektu 

Pomozte dětem!

Společnost Schneider Electric spolupracu-

je s projektem Pomozte dětem již od roku 

2000. Je nejen jedním z největších přispěva-

telů sbírky, ale také spolehlivým generálním 

partnerem. Celoročně jej podporuje formou 

úhrady finančních nákladů spojených s provozem sbírkového 

projektu. Tento charitativní projekt je organizován společně 

Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí a je 

zaměřen na přímou a účinnou pomoc dětem bez domova, 

dětem s tělesným či jiným postižením, ale i dětem ohroženým 

drogovou závislostí. Za 10 let sbírkový projekt pomohl již 143.000 dětí 

v celé České republice. 

Více informací na www.pomoztedetem.cz.

Společnost Schneider Electric přispívá nejen na úhradu nákladů nada-

ce NROS, ale každoročně pořádá i vlastní sbírku „Hodina mzdy dětem“ 

mezi zaměstnanci, a to jak v obchodní společnosti, tak ve výrobním 

závodě v Písku. Od roku 2000, kdy byla zaměstnanecká sbírka „Hodina 

mzdy dětem“ pořádána poprvé, se celková částka věnovaná dětem 

blíží 2,25 miliónům Kč.

Foto: Karel Česal, Česká televize

Společnost Schneider Electric věnuje celosvětově velkou pozornost 

odpovědnému vztahu k životnímu prostředí, zaměstnancům i společnosti. 

Tyto principy, nazývané také „program trvale udržitelného rozvoje“, jsou 

součástí strategie společnosti a promítají se do její každodenní činnosti.

Národní indikativní cíl úspor energie pro rok 2010 je 

stanoven ve výši 3.573 GWh, což je 1.6 % z přísluš-

ného objemu průměrné spotřeby energie.

Národní indikativní cíl úspor energie pro rok 2016 

je stanoven ve výši 19.842 GWh, což je se započ-

tením překryvů 9 % z příslušného objemu průměrné 

spotřeby energie.

Zákon 406/2000 sb. o hospodaření energií zavádí 

energetické audity budov a energetické průkazy 

budov.

25 let zdvojnásobit

Průměrná roční spotřeba 
energie v České republice je

220.462GWh

Světová spotřeba energií 
se má během příštích

Krátké tipy:
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143.000

100mil.Kč

Za 10 let sbírkový 
projekt pomohl již

Již přes

dětí v celé České 
republice.

získali ti nejpotřebnější díky 
projektu „Pomozte dětem“. 

Sbírka je tak jedním z největších
a nejznámějších charitativních 

projektů v České republice.

„Pomoc slabším, kteří se bez nás 

silnějších neobejdou, by měla být 

povinností každé velké společnosti“

Veškerá elektrická zařízení bude 

monitorovat speciální řídicí jednotka, 

vyhodnotí jejich požadavky a určí 

optimální spotřebu, tj. pustí do 

koncových zařízení jen nutné 

množství elektřiny. Cílem projektu 

je snaha o zachování rovnováhy 

mezi výrobou elektrické energie 

a její spotřebou bez zbytečných ztrát. „Jak to vypadá v praxi“
Schneider Electric se podílí na stavbě unikátní antarktické výzkumné 

stanice Princess Elisabeth, jejíž zkušební provoz byl zahájen v listopadu 

2008. Jde o vůbec první polární stanici, která elektřinu a teplo vyrábí 

výhradně z obnovitelných zdrojů a s nulovými emisemi. V čem spočívá 

jeden z nejekologičtějších projektů současnosti? Princess Elizabeth jen 

minimálně zatíží životní prostředí: nebude produkovat vůbec žádný 

kysličník uhličitý, veškerá odpadová voda bude plně recyklovaná a navíc, 

spotřeba elektrické energie bude proti jiným polárním stanicím zhruba 

pětinová. Veškerou energii vyrobí větrné generátory a solární panely, 

přičemž následně bude elektřina uchovávaná ve speciálních bateriích, 

umístěných v jádře stanice.
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