
  



2 
 

INTERNET VĚCÍ V PRAKTICKÝCH PŘÍKLADECH 
Využití bezdrátové technologie IQRF®  ve světlech, sanitě, senzorech, vytápění, zámcích , 

bezpečnostních aplikacích a dalších zařízeních  

APLIKACE PRO MĚSTA, OBCE, BUDOVY, PRŮMYSL I ZEMĚDĚLSTVÍ

 

OBSAH 

IOT INOVACE V BUDOVÁCH: ZAMĚŘENO NA SANITU, SENZORIKU A TEPLO 3 

SANITÁRNÍ TECHNIKA PROZRADÍ MNOHÉ 3 

SENZORIKA V BUDOVÁCH DÁVÁ PŘEHLED 4 

A JAK SYSTÉM IQAROS TEDY FUNGUJE? 5 

ÚSPORNÉ VYTÁPĚNÍ 7 

IOT INOVACE VE MĚSTĚ:  ZAMĚŘENO NA SVĚTLA, BEZPEČNÉ PŘECHODY A CYKLOSTEZKY 8 

BEZDRÁTOVĚ ŘÍZENÁ SVĚTLA 8 

BEZPEČNÉ PŘECHODY 9 

BEZPEČNÉ CYKLOSTEZKY 10 

IOT V PRŮMYSLU: ZAMĚŘENO NA ZAKÁZKOVÝ VÝVOJ PRO NÁROČNÉ ZÁKAZNÍKY 11 

ŘÍZENÍ NÁKLONU LOPATEK TURBÍNY 1,5 MW ELEKTRÁRNY 11 

ROZMRAZOVÁNÍ UHLÍ V TEPELNÉ ELEKTRÁRNĚ 11 

PŘENOS DAT Z VÝBUŠNÉHO PROSTŘEDÍ PRODUKTOVODŮ 12 

HLÍDÁNÍ ZATÍŽENÍ VOZÍKŮ 14 

IOT PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI 15 

JAK PŘEDEJÍT POŽÁRŮM SENÍKŮ A ZKAŽENÍ OBILÍ 15 

MYŠÍ PASTI JINAK 16 

OCHRANA PŘED BLESKOVÝMI POVODNĚMI V OBCÍCH 16 

MĚŘENÍ PARAMETRŮ OVZDUŠÍ VE MĚSTECH 17 

IOT BRÁNY 17 

BEZDRÁTOVÉ ZÁMKY OD EFG CZ 17 

ZÁVĚREM 18 

KONTAKT 18 

 



 Sanita, senzory, teplo 

3 
 

IOT INOVACE V BUDOVÁCH: ZAMĚŘENO NA SANITU, SENZORIKU A TEPLO 

 

Jak optimalizovat náklady na provoz budov díky chytré sanitární technice, vytápění, monitoringu  

a řízení s IQRF®.

Členové IQRF Alliance přináší mj. řešení v oblasti 

chytré sanitární techniky a vytápění, a to díky 

monitoringu a řízení. 

Problematika chytrých budov se v poslední 

době skloňuje čím dál častěji, a to ve spojitosti 

se zvyšujícími se náklady na energie a lidskou 

práci. Některé procesy lze zoptimalizovat a díky 

tomu pak provoz zlevnit a zefektiv-

nit. 

Sanitární technika prozradí 

mnohé 
Firma SANELA spol. s r. o. přišla na 

trh s inovativními výrobky z oblasti 

sanitární techniky. Jedná se  

o chytré vodovodní baterie a auto-

maticky splachované pisoáry, opat-

řené bezdrátovou komunikací 

IQRF®. Informace o frekvenci pou-

žití jednotlivých zařízení pak smě-

řují do centrální řídicí aplikace, kde 

slouží jako podklad pro zajištění 

úklidu a doplňování hygienických 

potřeb.  

Je zřejmé, že sociální zařízení, která 

jsou používána výrazněji, je potřeba i častěji 

uklízet a doplňovat zde například mýdlo a ruč-

níky. Případně lze rovnou snímat hladinu mýdla 

v zásobnících, které jsou opatřeny potřebnou 

senzorikou.  

Předejde se tak nedostatečnému zásobení nebo 

zbytečnému vytěžování personálu. Ve výsledku 

je pak potřeba menšího počtu úklidových 



 Sanita, senzory, teplo 

4 
 

pracovníků, kteří zajišťují provoz sociálních zaří-

zení, přičemž nedochází ke snížení kvality. Při 

chytrém řízení jde vše hladce a s nižšími ná-

klady. 

Problémem může být například i nevyužívání 

některých vodovodních baterií, například  

na toaletách pro invalidy. V případě, že se vodo-

vodní potrubí pravidelně neproplachuje a zů-

stává v něm vlažná voda, mohou se zde množit 

nebezpečné bakterie, jako například legionella 

způsobující tzv. legionářskou nemoc nebo pon-

tiackou horečku. Nejlépe se jí daří ve vlhkém  

a teplém prostředí s teplotami v rozmezí  

20–45 °C, kde se po 4 hodinách každá bakterie 

rozmnoží na dvě nové. Po vdechnutí bakterií 

rozptýlených ve vodním aerosolu do plic  

a jejich namnožení může vzniknout zejména  

u osob s oslabeným imunitním systémem zá-

važný zápal plic či onemocnění podobné 

chřipce. 

Proto firma zavedla ve své monitorovací aplikaci 

i systém varování v případě dlouhodobého ne-

využívání některých baterií a možnost vzdále-

ného proplachu. 

Na technické parametry produktů se můžete 

podívat na Marketplace IQRF Alliance. 

Senzorika v budovách dává přehled 
Nejen výše uvedené sanitární vybavení nabízí 

možnost vzdáleného monitoringu. Budovy jsou 

komplexní objekty, kde lze sledovat mnoho dal-

ších zajímavých parametrů a využít je pak ná-

sledně k nejrůznějším akcím.  

Malé nenápadné krabičky, které díky bezdráto-

vému přenosu a provozu na baterie umístíte 

všude tam, kde je to vhodné a potřebné, jsou 

užiteční pomocníci v analýze využívání vnitřního 

prostředí. 

Firma MICRORISC s.r.o. uvedla na trh bezdrá-

tový systém IQAROS, který obsahuje senzory 

teploty a vlhkosti. Systém je určen především 

nejrůznějším skladům, výrobnám, provozov-

nám, ale i lékařským domům, nemocnicím  

a lékárnám. Teplota se liší v závislosti na výško-

vém umístění v místnosti, na přítomnosti oken, 

dveří, orientaci na jih apod. Pokud skladujete 

potraviny, léčiva, nebo vyrábíte elektroniku, je 

potřeba neustále hlídat, jak to s teplotou  

a vlhkostí v prostředí vypadá. Není možné se 

spolehnout na občasné změření parametrů po-

věřeným pracovníkem, a to v různých místech  

i výškách. Při takovém režimu těžko doložíte při 

auditu správnost naměřených parametrů při 

skladování či výrobě. 

Systém sbírá data každé 4 minuty, je lokálně au-

tonomní a plně připraven z výroby. Nastavíte si 

hlídané rozmezí – minimum a maximum – pro 

teplotu a vlhkost, a v případě jejich překročení 

vám přijde okamžitý e-mail. Stejně tak systém 

zasílá každý den a týden elektronicky pode-

psané reporty pro doložení stavu daného pro-

středí. Není pak problém svým zákazníkům nebo 

kontrolám doložit, že vaše prostředí splňuje pře-

depsané limity. 

Pro vzdálené sledování parametrů ovzduší v bu-

dově či zpřístupnění veřejných nástěnek s grafy 

https://www.iqrfalliance.org/marketplace/
https://iqaros.cz/
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je možné využít cloudových služeb partnerů – 

například Logimic a The Cloud Provider, kteří se 

systémem umí pracovat a vše potřebné vám na-

chystají na míru.  

Ukažme si některé z funkcí a provedení. 

Na obrázku na předchozí stránce vidíte veřejnou 

nástěnku, kterou pro klienta – Bazén Na Fialce – 

připravila firma Logimic.  

Pomocí řešení od The Cloud Provider máte  

k dispozici aktuální informace o monitorova-

ných veličinách v přehledné webové i mobilní 

aplikaci. Cloudová platforma napojuje vybraná 

čidla a zasílá ke zpracování nadefinovaná data. 

V případě neshody s nastavenými parametry 

aplikace automaticky upozorní kompetentní 

osoby. Je také možné zpětně nahlížet do historie 

údajů, záznamů o incidentech a výkazů za jed-

notlivá období. Ty slouží například jako pod-

klady pro doložení plnění požadavků standardů 

bezpečnosti potravin (např. HACCP, IFS Food, 

BRC a další). 

V budovách je důležité sledovat i další parame-

try. Běžně se monitoruje koncentrace CO2 (oxid 

uhličitý) či VOC (Volatile Organic Compounds – 

česky těkavé organické látky). VOC a CO2 se 

uvolňují do ovzduší při výdechu, VOC pak mo-

hou mít i další zdroje jako je třeba vaření, čistící 

prostředky, nátěry, různé technologie apod.  

Oxidy dusíku ve venkovním prostředí vznikají 

při spalování fosilních paliv, jako například 

v teplárnách, elektrárnách, lokálních topeniš-

tích apod., dalším významným zdrojem je auto-

mobilová doprava. Vysoké koncentrace všech 

těchto látek mají nežádoucí dopad na lidské 

zdraví. Drobné prachové částice menší než 

2,5 μm již prochází přes nosní dutinu až do prů-

dušek a způsobují při delší a pravidelné expozici 

vážné zdravotní komplikace. Vznikají zejména 

při spalování v energetice, v domácnostech, při 

provozu automobilů.  

Senzory nejen těchto, ale i dalších látek, dodává 

firma Protronix s.r.o.  

Lze je doplnit do systému IQAROS jako další 

typy senzorů a využít tak již připravené vizuali-

zace, výstrahy i pravidelné zprávy. 

Výhodou senzorů s komunikací IQRF® využívají-

cích při svém provozu tzv. beaming je dlouhá ži-

votnost na baterii. Na běžnou baterii dokáží bě-

žet více než 10 let, a přitom poskytovat data  

o naměřených hodnotách každou minutu. 

A jak systém IQAROS tedy funguje? 
V systému IQAROS je síť tvořena jednou IoT brá-

nou, senzory teploty a vlhkosti (případně dal-

šími od partnerů) a agregujícími repeatery. Vše 

využívá bezdrátovou komunikaci IQRF®.  

V našich podmínkách probíhá přenos na bezli-

cenčním pásmu o frekvenci 868 MHz, což ve vý-

sledku znamená, že za přenos v síti IQRF® nepla-

títe žádné licenční poplatky.  

Senzory průběžně měří dané parametry a kaž-

dou minutu je vysílají metodou beaming  

do svého okolí, kde tato data zachycují agregu-

jící repeatery. Po odvysílání hodnot senzory 

„usnou“, čímž šetří baterii, po minutě se opět 

„probudí“ a odvysílají další data atd.  

https://dashboard.logimic.online/?eid=iqaros&sid=QENLBWpjCV5SLn48PqOW&lang=cs
https://dashboard.logimic.online/?eid=iqaros&sid=QENLBWpjCV5SLn48PqOW&lang=cs
https://www.tcpro.cz/cs/
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Agregující repeatery tvoří lokální páteřní síť, 

jsou připojeny do elektrické sítě (zásuvka, pod-

hled), shromažďují od senzorů data a poskytnou 

je bráně, která je v pravidelných intervalech 

oslovuje. Virtualizují tak senzory, které většinu 

doby „spí“. Na bráně běží lokální aplikace, která 

má část s grafy a část s nastavením. Oprávněný 

pracovník si v zabezpečené zóně nastaví limity 

sledovaných hodnot, komunikační e-mail a další 

parametry. Pak již není třeba systém dále sledo-

vat. V případě překročení limitních hodnot sys-

tém sám automaticky odesílá alert na zadaný  

e-mail. 

Senzory jsou nabízeny ve třech různých prove-

deních.  

Základní senzor Industrial s polopropustnou 

membránou a krytím IP40 měří relativní vlhkost 

a teplotu v rozsahu -20 °C až 70 °C. 

Senzor je určen pro provoz v ne-

námrazovém prostředí bez konden-

zace vlhkosti. 

V budovách lze počítat s dosahem 

desítky metrů (v závislosti na pro-

středí a překážkách), v otevřeném 

prostoru až 400 m, což je oproti Wi-

Fi signálu mnohonásobně více. 

Výrobce poskytuje na baterii záruku 

7 let při provozu senzoru  

v teplotním rozsahu 0 °C až 45 °C a za předpo-

kladu, že relativní vlhkost nepřesáhla 80 %. 

Senzor funguje na baterii AA 3,6 V, 2400 mAh. 

Dlouhá životnost je dána právě díky úspornému 

využití baterie při vysílání metodou beaming. 

Podobně funguje senzor Industrial Pro, který 

díky oddělení vlastní elektroniky od čidel, která 

jsou umístěná v extenderu, umožňuje měření 

vlhkosti v plném rozsahu. Nedochází k ovlivňo-

vání hodnot elektronikou senzoru a reakce  

na změny prostředí je rychlejší než u typu  

Industrial. 

Pro měření ve vodním, agresivním nebo mrazi-

vém prostředí je možno využít senzor typu  

Industrial X. Jedná se o průmyslový senzor tep-

loty v krabičce s konektorem a voděodolným 
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krytím IP67. Krabička je opatřena konektorem, 

ke kterému se připojí čidlo teploty na kabelu. 

Teplotu je možno měřit v rozsahu -40 °C až  

+85 °C. Při teplotách nižších než -20 °C je třeba 

mít kabel s čidlem zafixován, aby nedošlo k roz-

lámání plastu kabelu. Záruku 7 let na baterii po-

skytuje výrobce za předpokladu, že byla řídicí 

jednotka senzoru (kromě čidla na kabelu) po ce-

lou dobu používána v teplotním rozsahu 0 °C až 

45 °C. 

Úsporné vytápění 
Systém sledování vnitřních parametrů je jednou 

z důležitých částí chytré budovy, ale bez inteli-

gentního řízení by jen těžko mohlo docházet 

k automatizaci a zefektivnění dalších procesů. 

Firma AUSTYN International s.r.o. je dlouhole-

tým odborníkem na problematiku vytápění se 

zaměřením na úsporu topného média.  

Umí vybavit výrobní haly plynovými a elektric-

kými infračervenými zářiči, kterými lze opti-

málně rozvést teplo přesně tam, kde má být. 

Stejně tak vybaví hotely, úřady, školy apod. sys-

témem regulace teplovodného a větracího 

systému, zahrnujícím radiově ovládané termo-

statické hlavice, senzory a regulační moduly.  

Provedení „vandal resistant“ na hlavicích zajiš-

ťuje, že nepovolané osoby nebudou s nastave-

ním hlavic manipulovat. Vzdáleně se upravuje 

teplota v místnosti v závislosti na monitorované 

teplotě či dalších parametrech.  

Zajímavým případem užití je vybavení hotelu 

Patria na Slovensku termostatickými hlavicemi 

v jednotlivých pokojích. Nejen, že lze hlavice 

dálkově ovládat, ale jsou navíc napojeny do re-

zervačního systému hotelu. Systém počítá s pří-

jezdem hosta a začne pokoj vytápět na příjem-

nou teplotu.  

Po odhlášení hosta z hotelu systém sám auto-

maticky nastaví teplotu na ekonomickou úro-

veň. Není třeba spoléhat na pečlivost personálu, 

že v pokoji nastaví nižší teplotu.  

Navíc systém dokáže rozpoznat pomocí senzorů 

otevřené okno a v tom případě se automaticky 

sníží teplota, na kterou je pokoj vytápěn. 

Odborníci z firmy běžně pracují se systémy re-

kuperace, klimatizace a dokáží si poradit i s ta-

kovými výzvami, jako jsou 

prostory pro provádění tzv. 

„hot yogy“. Účastníci tako-

vého cvičení jsou citliví  

i na nejmenší změny teploty  

a odchylky od vyšší teploty, 

která je pro tento účel 

v místnosti nastavena.  

Zajišťují přívod čerstvého 

předehřátého vzduchu pro-

myšleným systémem reku-

perace tepla. 

 

Spojením vhodných senzorů a řídicích jednotek lze dosáhnout optimálního klimatu v budovách. Ideální 

je kombinovat typy zařízení se stejnou komunikací, která umožňuje obousměrný provoz, tedy jak data 

sbírat, tak do sítě zasílat řídicí signály. Není to však podmínkou, systémy lze propojit.

  

https://www.iqrfalliance.org/case-studies/hotel-heating-optimization
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IOT INOVACE VE MĚSTĚ:  

ZAMĚŘENO NA SVĚTLA, BEZPEČNÉ PŘECHODY A CYKLOSTEZKY 
Efektivní bezdrátová správa světel, chytré dopravní značení, bezpečné cyklostezky.  

 

Vyměňte staré typy světel za nová LED svítidla s možností bezdrátového řízení a monitoringu. Vyhnete 

se tak zdlouhavému a nákladnému zjišťování poruch, uzavírkám dopravních komunikací a vysokým ná-

kladům na servis. Využijte síť světel jako páteř pro venkovní senzory. S pomocí vhodných senzorů  

a zpracování dat zajistěte, aby přechody pro chodce byly bezpečné.  Využijte řešení pro bezpečnou 

cyklostezku s IoT. 

Bezdrátově řízená světla 
Postupem času dochází k výměnám starých 

typů světel využívajících sodíkových výbojek za 

nová LED svítidla. Výměnou ušetří provozovatel 

obrovské náklady na elektrickou energii. Když 

zvolí vhodná světla, která disponují i dálkovým 

řízením, mohou být úspory výraznější a sou-

časně je možné z takových světel dálkově získá-

vat údaje o spotřebě, stavu a další parametry. 

Během noci se může snižovat intenzita osvět-

lení, což přináší další úspory.  

Běžná bouřka může vyřadit z provozu celé sku-

piny světel v okolí, avšak díky dálkovému moni-

toringu o poruchách hned víte. Není třeba posí-

lat servisní techniky na místo, kde nejspíš došlo 

k poruše, nemusíte uzavírat dopravní komuni-

kaci a ušetříte za analýzu problému nemalé pro-

středky. Prostě jen v rámci pravidelného moni-

toringu zjistíte, která svítidla mají problém  

a pouze tam posíláte servis s již připravenými 

náhradními komponentami. Bezdrátová tech-

nologie IQRF® je pro tento účel ideální. Typické 

zapojení vypadá tak, že řídicí jednotka s tzv. ko-

ordinátorem sítě IQRF® je umístěna v rozvaděči  

a řídí ve své síti běžně více než 200 světel. Řídicí 

jednotka je IoT branou. Brána komunikuje  

na jedné straně lokálně se sítí IQRF® obsahující 

jednotlivá světla, a na druhé straně může posky-

tovat data a spojení do WAN sítě. Řízení může 

běžet lokálně na bráně, proto se v případě vý-

padku spojení do internetu nic neděje.  
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Vše probíhá dle nastavených scénářů automa-

ticky.  

Pokud spojení do internetu funguje (Ethernet, 

GSM), jsou data posílána i do řídicí aplikace 

umístěné v cloudovém úložišti. Přes tuto apli-

kaci lze poskytnout přístup do sítě světel pově-

řeným osobám, které mohou vše dálkově řídit  

a monitorovat. 

Brána může řídit i větší množství světel v něko-

lika různých sítích. Pro každou síť obsahuje je-

den koordinátor IQRF®, kdy každý z nich pracuje 

na jiném kanálu pásma 868 MHz. Nedochází tak 

k rušení mezi různými sítěmi. 

V IQRF Allianci, ale i mimo ni, naleznete různé 

světlařské společnosti, které buď přímo integro-

valy transceivery IQRF® do svých svítidel nebo 

využily hotových komponent, jako je IQRF 

Lighting bridge či light kontroléry kompatibilní  

s konektory Zhaga a NEMA obsahující tyto bez-

drátové moduly. Tyto komponenty dodává 

např. firma MICRORISC, autor technologie 

IQRF®, ale najdete je v dalších provedeních  

i u jiných firem. Produkty a případové studie na-

jdete na webu IQRF Alliance. 

IQRF Lighting Bridge je komponenta s komuni-

kací IQRF®, kterou můžete jednoduše zapojit  

do svítidla s rozhraním IEC 62386 (Digital 

Addressable Lighting Interface). Po bezdrátové 

síti IQRF® pak posíláte příkazy pro zhasí-

nání/rozsvěcení světel, změnu intenzity osvět-

lení či nastavení barevného tónu. V zařízení se 

pak tyto příkazy přes rozhraní IEC 62386 přene-

sou do svítidla. Kromě řízení můžete také přes 

síť IQRF® posílat příkazy pro zjištění odběru, 

obecně o stavu svítidla.  

Podobně funguje komunikace přes síť IQRF® po-

mocí Zhaga a NEMA konektorů. Ty se jednodu-

chým způsobem připojí na svítidlo. 

Síť světel komunikujících přes bezdrátovou síť 

IQRF® lze navíc využít jako páteř pro další zaří-

zení. Některým venkovním senzorům se bu-

deme věnovat dále. 

S integrací bezdrátové komunikace i samotným 

nasazením nabízí pomoc firma Logimic, která 

vyvinula řídicí software Logimic Light a společně 

s partnerem nasadili v několika městech a prů-

myslových areálech toto řešení. 

Bezpečné přechody 
Už se vám někdy stalo, že jste málem přejeli 

chodce, který se zčistajasna objevil na neříze-

ném přechodu? Proti tomu by mělo pomoci ře-

šení, které představila na začátku listopadu br-

něnská firma Compactive. Společně s firmou  

Nikatron vyvinuli řešení, které nazvali „iisign“. 

Jedná se o chytré dopravní značky vybavené 

potřebnou senzorikou a výstražnými prvky. 

Radar snímá přijíždějící vozidlo a „slepá“ kamera 

blížící se chodce.  

V případě, že značka zaregistruje přijíždějící au-

tomobil, ověří si, zda se na přechodu či v jeho 

blízkosti nepohybuje chodec, a pokud ano a hro-

zila by kolize, rozbliká se. Navíc předá tuto infor-

maci i značce na druhé straně přechodu pro 

chodce, která také začne světelně signalizovat 

hrozící nebezpečí. 

Na značce jsou dva majáčky a zesílený svítící 

lem. Značky jsou vybaveny komunikací IQRF®, 

dokáží spolu v nejbližším okolí přechodu komu-

nikovat a synchronizovaně na možný problém 

upozornit. Značky je možné provozovat také 

v oblastech bez přístupu k elektrické energii, 

protože firma do řešení začlenila i možnost so-

lárního napájení. Komunikace v bezdrátové síti 

může být nezávislá na jiných systémech, lze však 

využít i sítě světel v okolí značek jako bezdráto-

vou komunikační páteř IQRF®.  

Získaná data o počtu chodců, automobilů, jejich 

rychlosti apod. lze pak využít i případně dále dle 

uvážení městské samosprávy. Navíc se sbírají  

i další senzorická data, jako například hlučnost, 

teplota a vlhkost ovzduší, která se zasílají pro 

https://eshop.microrisc.com/p/bridge-iqd-db1m-01a
https://eshop.microrisc.com/p/bridge-iqd-db1m-01a
https://www.iisign.net/
https://www.iisign.net/
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další zpracování a statistiky do centrální apli-

kace v cloudu. 

První značka už stojí v blízkosti dětského hřiště 

za nákupním centrem Olympia v Modřicích.  

S dalšími se lidé setkají na Veslařské ulici v Jun-

drově u přechodu před základní a mateřskou lo-

gopedickou školou, kde městská část dlouho-

době řeší problémy s přecházením dětí v hus-

tém provozu. Poslední značka bude stát v Ko-

houtovicích. „Pro zkušební provoz jsme po kon-

zultaci se starosty vybrali úseky, kde je kvůli pro-

vozu nižší přehlednost a vzhledem k blízkosti škol 

a školek také vyšší koncentrace dětí. Obyvatelé 

si tak v příštích měsících ověří, jak značka 

funguje v praxi,“ vysvětluje Richard Jílek, ob-

chodní manažer společnosti Compactive. 

Bezpečné cyklostezky 
Firma DATmoLUX se specializuje na problema-

tiku osvětlení a jeho inteligentního řízení. 

V České republice, na Slovensku a dalších evrop-

ských státech realizovala více než 100 světlař-

ských projektů, zaměřených na veřejné osvět-

lení v obcích a městech, ale i vnitřní osvětlení 

v průmyslových halách, sportovních halách,  

kinech či kostelech. Kromě těchto aktivit vyvi-

nula i řešení pro zvýšení bezpečnosti cyklistů  

na cyklostezkách. 

V Kadani, v prostoru parku, instalovala více než 

80 regulovatelných svítidel veřejného osvětlení 

v okolí cyklostezek. Díky pohybovým senzorům 

umístěných na koncích stezek a v jejich křížení 

lze detekovat pohyb cyklisty či chodce a rozsvítit 

mu daný úsek cyklostezky naplno. Poté, co po-

hyb ustane, je po 5 minutách intenzita osvitu 

snížena na ekonomickou 10% úroveň. Na této 

úrovni zůstanou světla svítit z bezpečnostních 

důvodů i nadále.  

Existují fungující řešení v oblasti světel, která úspěšně využívají bezdrátovou MESH technologii IQRF®. 

Lze je vzájemně propojovat a využít tak benefitů jednotlivých řešení. Lokálně autonomní ovládání svě-

tel ve městech obohacené o využití prvků bezpečnosti pro přechody pro chodce i pro cyklisty může 

výrazně zvýšit bezpečnost obyvatel. Motoristé tak mohou být upozorněni jak na blížící se chodce, tak  

i na cyklisty blížící se z parku k hlavní komunikaci. Navíc chytré řízení světel ušetří provozovatelům  

významné náklady na energii a servis.

http://www.datmolux.cz/
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IOT V PRŮMYSLU: ZAMĚŘENO NA ZAKÁZKOVÝ VÝVOJ PRO NÁROČNÉ ZÁKAZNÍKY 
Náročná zadání elektráren, výbušné prostředí i zapeklité problémy běžných firem.  

 

Řízení náklonu lopatek turbíny 1,5 MW 

elektrárny 
Bezdrátová technologie IQRF® byla po kvalifiko-

vaném rozhodnutí využita i pro přenos řídicích 

signálů pro řízení náklonu lopatek v elektrár-

nách v Polsku (JAWORZNO III).  

MICRORISC a IQRF Tech zrealizovali pro svého 

zákazníka, Sigma Group, řešení na míru.  

Předchozí řešení, kdy se řídicí signály přenášely 

po drátech, se ukázalo jako nespolehlivé a hle-

dalo se tedy bezdrátové řešení, které bude fun-

govat i v tak náročném prostředí, kde se vysky-

tuje časté rušení radiového signálu díky přítom-

nosti elektromotorů a dalších zdrojů.  

Systém obsahuje několik transceiverů IQRF® 

umístěných v rotoru turbíny, které vysílají opa-

kovaně na různých kanálech.  

Pro optimální chlazení se dle potřeby mění ná-

klon lopatek turbíny a rychlost rotace.  

Systém se ukázal jako spolehlivý, byl již instalo-

ván na více než 40 podobných místech a mnoho 

let bezproblémového provozu prokázalo, že  

i v tak náročných podmínkách těžkého průmyslu 

lze bezdrátovou technologii IQRF® využít.  

V zakázkovém vývoji firma pokračuje i nadále  

a nabízí zkušenosti svého R&D týmu i novým zá-

kazníkům. Kontakt najdete na webu firmy 

MICRORISC. 

Rozmrazování uhlí v tepelné elektrárně 
Tepelná elektrárna ENO Nováky využila řešení 

od člena IQRF Alliance, firmy Austyn Internatio-

nal, která se zabývá inteligentním řízením tepel-

ných systémů. 

Řešili problém se zamrzajícím uhlím, které se 

přiváží ve vagonech a je určeno ke spalování  

a výrobě elektřiny a tepla pro oblast Prievidzy  

a okolí.  

https://microrisc.com/cs/contact
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Jakékoli přerušení mělo dopad na kontinuálnost 

dodávky, což bylo pro celou oblast nepříjemné  

a nežádoucí.  

Cílem bylo instalovat rozmrazovací systém, 

který bude minimalizovat provozní náklady, za-

mezí zbytečným tepelným ztrátám během roz-

mrazování, bude spolehlivý a umožní přesně za-

cílit, kde má rozmrazování probíhat.  

Pro optimální rozmrazování se instalovalo více 

než 550 infračervených zářičů, které lze dálkově 

ovládat. Na základě měřené teploty z bezdráto-

vých senzorů se aktivují ty zářiče, které zacílí vy-

tápění přesně v oblasti zámrazů. Pro přenos dat 

je využita síť IQRF® a i v tomto náročném pro-

středí úspěšně funguje.  

Firma také řeší efektivní regulované vytápění 

nejrůznějších průmyslových hal i dalších ob-

jektů, jako jsou hotely, školy, úřady apod., nabízí 

analýzu prostředí a návrh optimálního řešení,  

a to i s garancí návratnosti investice.  

Podívejte se na některé z projektů, které již 

úspěšně realizovala a pokud vás zajímá nasazení 

takového inteligentního vytápění i ve vašich 

prostorách, neváhejte odborníky z Austynu kon-

taktovat. 

Přenos dat z výbušného prostředí pro-

duktovodů 
Výrazných úspor dosahují provozovatelé pro-

duktovodů (např. pro zemní plyn) v případě, že 

využijí bezdrátové řešení od firmy ZAT, které je 

využito k přenosu údajů z tzv. EX zóny – výbuš-

ného prostředí. Dříve využívané drátové řešení 

s patřičnou certifikací do tohoto nebezpečného 

prostředí je velmi drahé. Jedná se sice jen o pár 

metrů kabelu, přesto se jedná o významné ná-

klady.  

ZAT dodává senzor certifikovaný do výbušného 

prostředí, opatřený bezdrátovou komunikací 

IQRF®, který přenese data o průtoku a teplotě 

daného produktu, a kromě toho také o stavu 

https://austyn.sk/
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klapek (zavřeno/otevřeno). Po odvysílání z to-

hoto zabezpečeného prostoru ven již informace 

mohou odcházet libovolnou dálkovou bezdráto-

vou technologií do centrální monitorovací apli-

kace. 

SimONet je aplikace, která může zobrazovat 

data z nejrůznějších typů senzorů, bez ohledu 

na přenosovou technologii či výrobce.  

Na obrázku výše vidíte zobrazení dat z plyno-

vodu pro zákazníka GasNet, s.r.o. Pomocí mě-

ření katodické ochrany a změny napětí na trati-

vodu se odhaluje možná koroze plynového po-

trubí, což je bezesporu nežádoucí a nebezpečný 

stav. Využívá se dálkový přenos dat, vše se zob-

razuje v aplikaci, díky čemuž je o poruchách oka-

mžitý přehled. Odpadá tak potřeba obcházet 

plynovod, měřit a kontrolovat vše na místě, což 

samo o sobě přináší výrazné úspory, nehledě  

na náklady spojené s únikem plynu ze zkorodo-

vaného potrubí nebo řešení následků spojených  

s explozí.  

Další zákazník, tepelná elektrárna v Náchodu 

dodávající zákazníkům teplo a elektřinu, využívá 

senzoriku a aplikaci od ZATu pro získávání dat  

z kalorimetrických měřidel. Ušetří si tak zdlou-

havé a nákladné zjišťování hodnot z měřidel po-

mocí nasazení terénních pracovníků. 

Firma ZAT a.s. nabízí úvodní analýzu přímo  

u zákazníka, kde v rámci bezplatného třídenního 

sledování provede průzkum procesů, problémů  

a na základě stávajícího stavu navrhne vhodné 

řešení, které vede často ke zoptimalizování, ze-

fektivnění a následnému úspornému a přehled-

nému řešení.  

Příkladem může být optimalizace rozložení 

schůzek v zasedacích místnostech dané firmy. 

S ohledem na COVID-19 bylo vhodné obsazovat 

místnosti jen z poloviny, což systém SimONet 

umí. Nabídne vám ve chvíli rezervace jen ty 

místnosti, které odpovídají počtu lidí, kteří na 

schůzce budou a vytopí místnost na optimální 

teplotu.  

Také je možné trasovat, kde se zaměstnanci 

v budově vyskytují a lze tak i zpětně dohledat, 

s kým se případně nakažená osoba setkala.  

https://uvodka.cz/
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Na optimalizovaném vytápění vnitřních prostor 

firma spolupracuje s již zmíněnou firmou Austyn 

International. 

Hlídání zatížení vozíků 
Zákaznický vývoj s důrazem na inovaci a praktic-

kou funkčnost provádí také jeden z mladších 

členů aliance, firma JoTio Tech.  

Pro svého zákazníka, kterým je půjčovna vozíků, 

a který měl problém s tím, že jeho zákazníci 

často nedodržovali maximální zatížení zapůjče-

ného vozíku, vyvinuli senzor pro měření zatížení 

náprav. Instalace je jednoduchá a odolná. Před-

chází se tak zničení a současně díky sledovacímu 

zařízení je možné na mapách zjistit, zda je vozík 

využíván v lokalitě, pro kterou bylo zapůjčen. 

JoTio cílí na zákazníky, kteří pociťují potřebu 

něco zlepšit, jen nevědí jak. Odborníci z firmy se 

zkušenostmi z různých projektů zanalyzují stá-

vající stav a navrhnou řešení.  

Jako IoT design house jsou schopni vyvinout 

úplně nové řešení, včetně prototypu potřeb-

ného zařízení, zajistit základní kusovou výrobu, 

až po integraci do cloudu a zobrazení v mobilní 

aplikaci. Se znalostí řešení od ostatních členů ali-

ance jsou také schopni využít již funkční hotové 

produkty a postupy těchto členů.  

Bezdrátová MESH technologie IQRF® je využitelná v širokém spektru IoT projektů. Díky schopnosti pra-

covat lokálně autonomně vychází vstříc bezpečnostním požadavkům některých kritických provozů. 

Data mohou zůstávat uvnitř dané firmy, mohou být zpracovávána na serverech v rámci vnitřní in-

frastruktury a není nutné je zasílat do cloudu.  

Na druhou stranu, pokud v zasílání do cloudu nic nebrání, infrastruktura IQRF® to umožňuje. Můžete 

tak vzdáleně sledovat podmínky ve vaší budově, továrně, skladu, elektrárně apod.

  

https://jotio.tech/en/
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IOT PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI 
Jak předcházet požárům v senících či zabránit přemnožení škůdců? Co měřit venkovními senzory  

a jak čelit bleskovým povodním v obcích? Jak využít bezdrátové přístupové systémy? 

 

Jak předejít požárům seníků a zkažení 

obilí 
Není výjimkou, kdy za požárem skladu sena či 

slámy stojí přemíra vlhkosti ve skladovaných su-

rovinách. Díky hnilobným procesům dochází  

ke zvyšování teploty slámy či sena, dochází 

k doutnání, někdy až k otevřeným požárům. Po-

dobně se mohou projevovat škůdci, kteří založí 

kolonii uvnitř sýpky. Dochází ke zkažení zrní, ať 

už díky výkalům škůdců nebo díky plesnivění 

obilí v místech, kde na hranici kolonie dochází 

ke kondenzaci vlhkosti. Škody jsou v obou pří-

padech významné.  

Řešení se nabízí ve dvou úrovních. Můžete mo-

nitorovat teplotu skladovaných surovin s pro-

duktem IQAROS AGRO, který nabízí MICRORISC 

a současně zajistit vhodnou deratizaci a desin-

sekci, kde můžete využít zkušeností firmy 

ADERA. 

IQAROS AGRO sestává ze senzorů teploty s ne-

rezovou tyčí. Uvnitř tyče je zapuštěno teplotní 

čidlo, senzorová jednotka obsahuje integrova-

nou bezdrátovou komunikaci a baterii. Tyč se 

zapíchne do sledované suroviny a senzor 

přenáší pomocí bezdrátové technologie IQRF® 

naměřenou teplotu do systému.  

Vše je připraveno z výroby tak, aby zákazník 

pouze rozmístil tyče do sena, slámy či obilí a při-

pojil se do řídicí aplikace. Zde si nastaví mi-

nimum a maximum teploty, a pokud dojde 

k jeho překročení, vyšle se okamžitá informace 

na zadaný e-mail. Každý den a týden získává zá-

kazník elektronicky podepsané zprávy z měření 

senzorů.  

Systém IQAROS AGRO lze kombinovat i s dalšími 

senzory ze sady IQAROS, takže pokud chcete 

měřit teplotu i vlhkost ovzduší skladu, pouze si 

https://iqaros.cz/iqaros-agro.html
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tyto senzory do sady vyberete a necháte vše při-

pravit.  

Myší pasti jinak 
Výše zmíněná firma ADERA si umí poradit s ja-

kýmkoliv problémem z oblasti DDD (dezinfekce, 

desinsekce, deratizace). Umí zanalyzovat výskyt 

hmyzích škůdců a navrhnout vhodné řešení. 

Jistě je rozdíl, pokud najdete dvě mouchy  

ve stáji nebo ve výrobně léčiv.  

Také nabízí dálkově monitorované pasti na hlo-

davce. Ve chvíli, kdy je myš či jiný podobný 

škůdce detekován, se odesílá zpráva do cen-

trální monitorovací aplikace.  

Jiný druh těchto monitorů funguje rovnou jako 

past. K odklizení škůdce pak dojde ve výrazně 

kratším čase než v případě, kdy by stav pastí 

kontroloval pověřený pracovník až po několika 

měsících.  

Protože IoT monitory 

škůdců dávají oka-

mžitý přehled o množ-

ství škůdců v lokalitě, 

je možné navrhnout vhodné opatření a zabránit 

jejich množení. Při rychlosti množení je zásadní 

provést potřebná opatření co nejdříve.  

Navíc mnohdy není třeba využít ani tak velkého 

množství nástrah na likvidaci škůdců, což pozi-

tivně přispívá životnímu prostředí. 

Našli jste škůdce, se kterým byste rádi poradili? 

Vyfoťte ho a pomocí mobilní aplikace ADERA jej 

odešlete odbornému znalci, který vás bude in-

formovat, o jakého tvora se jedná, jaké přináší 

problémy a jak je případně řešit.  

Ochrana před bleskovými povodněmi 

v obcích 
Získávat průběžná data z měření výšky hladiny 

vody potoka může pomoci předcházet problé-

mům s bleskovými záplavami. Vedení obce tak 

může pomocí obecního systému vydat varování 

svým občanům a chránit tak životy a majetek. 

Firma JoTio Tech připravila ultrazvukový senzor 

výšky hladiny vody, který má odolné venkovní 

provedení a byl již v rámci pilotní fáze odzkou-

šen na Únětickém potoce. Během několikamě-

síčního měření bylo vidět, jak v období srážek 

dochází k zvyšování hladiny, a protože je systém 

navržen inteligentně, tak v případě horšícího se 

počasí odečítá data častěji. 

Senzor lze bezdrátově připojit například na síť 

světel či obecních ampliónů využívajících bez-

drátovou komunikaci IQRF® nebo využít jinou 

přenosovou technologii.

https://www.adera.cz/aplikace/
https://jotio.tech/cs/
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Měření parametrů ovzduší ve městech 
Firma Tesla Blatná nabízí zákazníkům venkovní 

senzor, který je určen k měření podmínek pro-

středí v městských oblastech. Zařízení je složeno 

z deseti nezávislých senzorů měřících kvalitu 

vzduchu, teplotu, vlhkost, tlak, světlo, hluk  

a prachové částice. Vestavěné plynové senzory 

měří oxid uhelnatý (CO), oxid siřičitý (SO2), ozón 

(O3) a oxid dusičitý (NO2) ve vzduchu. 

Multisenzor lze provozovat v režimu pouličního 

osvětlení – přes den se využívá napájení z bate-

rie (4 Ah) a v noci z elektrické sítě (230 V).  

Zařízení lze připevnit na sloup pouličního osvět-

lení nebo na zeď, optimálně do výšky 2–4 m. Je 

možno využívat bezdrátovou komunikaci IQRF®. 

IoT brány 
Neopomenutelnou součástí IoT ekosystémů 

jsou také brány. Umožňují propojit různé tech-

nologie a sítě, jako například síť IQRF® se sen-

zory a aktuátory a počítačovou síť (LAN, Wi-Fi, 

GSM). Software na branách dokáže mnohdy 

pracovat naprosto autonomně a zajistit řízení 

lokálních zařízení, aniž by byla nutná WAN ko-

nektivita. Bezpečné řídicí systémy, použitelné 

pro aplikace v průmyslu, ale samozřejmě nejen 

zde, nabízí mj. Unipi technology.  

Firma nabízí 

možnost vý-

roby i men-

ších množství 

řídicích jed-

notek a bran, 

za velmi přija-

telné ceny, které jsou možné díky modularitě 

platformy Unipi Iris. 

Bezdrátové zámky od EFG CZ 
Bezdrátové zámky využívající technologii IQRF® 

se snadno instalují, pouze se vymění stávající zá-

mek ve dveřích za nový bezdrátový zámek s mi-

nimálním zásahem do kon-

strukce dveří. 

Technologie IQRF® používá 

zabezpečený přenos využí-

vající průmyslový standard 

AES-128. 

V blízkosti dveří je umístěna 

čtečka otisků, karet nebo 

klávesnice pro zadání kódu, 

případně kamera. 

Tato čtečka komunikuje  

po Ethernetu s centrální apli-

kací, která běží na serveru 

buď v budově nebo na něja-

kém internetovém úložišti, 

v cloudu. 

Aplikace vyhodnotí, zda má 

dotyčná osoba oprávnění ke vstupu. Pokud ano, 

odešle se řídicí signál do čtečky, která vyšle bez-

drátově příkaz zámku k otevření dveří.  

Na výběr jsou zámky, které mají blokovanou 

střelku nebo střelku i závoru.  

Jedná se o elektromechanické zámky. Zámek 

komunikuje každou sekundu se čtečkou a pokud 

získá povel k otevření, tak se odblokuje.  

Ovládání zámku a bezdrátová komunikace fun-

guje na baterie.  

Díky úspornému režimu komunikace firma zaru-

čuje 90 000 cyklů otevření dveří, což v reálu zna-

mená mnoho let provozu bez výměny baterie. 

V zámcích se běžně využívá Li-ion baterie o ka-

pacitě 1,2 Ah.  

Firma dodává v současné době do České repub-

liky a na Slovensko. 

 

https://iqrf.shop/product/detail/?product=2493
https://iqrf.shop/product/detail/?product=2493
https://www.unipi.technology/
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Závěrem 
Jak jste mohli vidět na výše uvedených příkladech, technologie i řešení lze kombinovat. Můžete využít 

síť světel pro připojení senzorů venkovního prostředí nebo výšky hladiny vody. Síť vnitřních světel mů-

žete využít pro připojení senzorů vnitřního ovzduší nebo dokonce myších pastí. S integrací různých ře-

šení vám rádi pomohou naši členové, kteří se na tuto záležitost specializují a fungují jako systémoví 

integrátoři. 

Poslechněte si záznamy přednášek partnerů z konference IQRF Meetup, která proběhla 22. 2. 2022. 

 

 

 

Kontakt 
Mgr. Ivona Spurná | Marketing Manager | ivona.spurna@iqrfalliance.org | +420 777 775 735 

 

  

www.iqrfalliance.org 

https://youtube.com/playlist?list=PLEQy1I01En9_yGpDblova-kfk9wBo55ts
mailto:ivona.spurna@iqrfalliance.org
https://www.iqrfalliance.org/

