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 Úvod 
Všeobecně 
“Průvodce návrhem KNX projektu” je určen k pomoci 
KNX Partnerům při realizaci projektů KNX správně 
strukturovaným způsobem. Je také určen k vyplnění 
„KNX Kontrolních seznamů“, které se soustředí na 
zacházení s projekty počínaje identifikací požadavků 
zákazníka až po předání. KNX vypracoval tohoto 
„Průvodce KNX projektem“, aby realizace projektů KNX 
byla jednodušší pro všechny zúčastněné společnosti.  

Více úspěchů s jednoduchou strukturou 
Správné strukturování KNX projektu je důležitým prvkem 
pro jeho následující úspěšnou realizaci. Konfigurace 
topologie a uspořádání adres podle vhodné struktury je 
nezbytné, aby bylo možné v závěru zákazníkovi předat 
řádně fungující instalaci. Tento „Průvodce návrhem KNX 
projektu“ obsahuje důležité základní informace a 
náměty pro úspěšné uspořádání projektu.  

Využití tohoto průvodce 
Dále jen „Průvodce KNX projektem“ je určen ke 
kompletaci s „KNX Kontrolními seznamy“. Mimo jiné jim 
podává pomocnou ruku níže uvedeným společnostem v 
jejich každodenní práci s KNX: 
• Poradenství inženýrům jako základ pro výzvy k 
podávání nabídek a jako vodítko pro realizaci projektů 
• Začátečníkům jako základ pro firemní interní 
strukturování KNX projektů 
• Zkušeným integrátorům pro zlepšení a doplnění jejich 
vlastních pokynů k projektování 
• Školicím centrům pro integraci do jejich vzdělávacích 
dokumentů 
• KNX certifikovaným školicím centrům pro doplnění 
informací v oficiálních školicích dokumentech 
KNX přeje všem zúčastněným partnerům hodně úspěchů 
a šťastné vytváření KNX projektů! 
Poznámky 
Obsah tohoto dokumentu je výsledkem dlouholetých 
zkušeností KNX systémových integrátorů s realizacemi 
projektů KNX, s cílem nainstalovat svým zákazníkům 
optimální, bezchybný a energeticky účinný systém. Tento 
dokument byl vypracován za pomoci projektového týmu 
KNX sestávajícího ze školicích center a systémových 
integrátorů. Informace a specifikace zveřejněné v tomto 
dokumentu byly sestaveny podle nejlepších poznatků. 
Chyby a technické změny jsou vyhrazeny. KNX nebere 
odpovědnost za praktické uplatňování těchto pokynů. 
Změny a návrhy jsou vítány prostřednictvím 
info@knx.org. 
Poznámka k ochranným známkám 
Loga KNX a KNX Partner jsou registrovanými ochrannými 
známkami KNX Association Brusel. 

 

 Fyzická topologie 
Stejně jako významné stavební projekty jsou rozděleny 
do oblastí, budov, podlaží a místností, musí být 
odpovídajícím způsobem organizována fyzikální 
struktura systému sběrnice. Čím více se podobá této 
struktuře, tím snazší a přehlednější bude projektování a 
programování. Doporučuje se, v případě pochybností, 
předpokládat další linii, pokud se tím zlepší přehlednost 
struktury projektu. 

Členění do oblastí a linií 
Počet možných oblastí a linií 
Jak je již známo, projekt KNX může obsahovat až 15 
oblastí. V oblasti je možné definovat až 16 linií (15 linií a 
jedna hlavní linie). Oblasti, respektive linie jsou navzájem 
od sebe elektricky izolovány prostřednictvím spojky. 
Proto každá linie, případně každý segment linie 
potřebuje svůj vlastní napájecí zdroj. Proto správný 
počet napájecích zdrojů v projektu je: počet liniových 
spojek + 1. Podle standardu KNX je topologie členěna na: 
• linie (vždy 1 až 15) 
• hlavní linie (propojuje odpovídající liniové spojky) 
• oblastní linie (propojuje odpovídající oblastní spojky), v 
praxi se často označuje jako „páteřní linie“. 
 
 
 

 
 
KNX topologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Struktura projektu 

 

Praktická topologie 
Ve větších projektech, v nichž 16 linií (15 linií a 1 hlavní 
linie) nepostačuje nebo s ohledem na stavební 
konstrukci, se linie dostávají do dalších oblastí. V jednom 
rodinném domě může být dostatečná buď na podlaží 
nebo dokonce pro celou budovu (RD) jedna linie. V 
komerčních budovách by měla být stanovena jedna 
oblast na podlaží a jedna linie pro energetické pásmo, i 
když ne všechny oblasti obsahují maximální počet 15 linií. 
Příklady topologií 
 
Příklad: Topologie RD jen s několika přístroji 
 
Oblast 1: Budova 
Hlavní linie       Schodiště  (přístroje 1.0.xxx) 
Linie 1            Suterén   (přístroje 1.1.xxx) 
Linie 2           Přízemí  (přístroje 1.2.xxx) 
Linie 3             První patro (přístroje 1.3.xxx) 
 
 

Příklad: Topologie komerční budovy 
 
Páteřní linie   (přístroje 0.0.xxx) 
Oblast 1: (Severní křídlo) Suterén 
Hlavní linie   (přístroje 1.0.xxx) 
Linie 1  Energetická zóna 1 (přístroje 1.1.xxx) 
Linie 2       Energetická zóna 2 (přístroje 1.2.xxx) 
Linie 3       Energetická zóna 3 (přístroje 1.3.xxx) 
Linie 4       Energetická zóna 4 (přístroje 1.4.xxx) 
... 
... 
Linie 11   Hlavní chodby sever(přístroje 1.11.xxx) 
Linie 12   Hlavní chodby jih  (přístroje 1.12.xxx) 
 
Oblast 2: (Jižní křídlo) Přízemí 
Hlavní linie   (přístroje 2.0.xxx) 
Linie 1  Energetická zóna 1 (přístroje 2.1.xxx) 
Linie 2   Energetická zóna 2 (přístroje 2.2.xxx) 
Linie 3   Energetická zóna 3 (přístroje 2.3.xxx) 
... 
... 
Linie 11  Hlavní chodby sever (přístroje 2.11.xxx) 
Linie 12  Hlavní chodby jih    (přístroje 2.12.xxx) 
 
Oblast 3: (Obchodní podlaží) 
Hlavní linie    (přístroje 3.0.xxx) 
Linie 1   Energetická zóna 1 (přístroje 3.1.xxx) 
Linie 2   Energetická zóna 2 (přístroje 3.2.xxx) 
... atd. 

 

Počty přístrojů 
Obecně platí, že v každé linii v oblasti (v liniovém 
segmentu) smí být nainstalováno maximálně 64 
přístrojů. Výsledkem je, že požadovaný výstupní proud 
napájecího zdroje je obvykle 640 mA. Nicméně při 
navrhování projektu, by měla být stanovena dostatečná 
rezerva. Během návrhu by počet přístrojů v linii neměl 
přesáhnout 60 % z maximálního možného počtu v 
komerčních budovách a 90 % v obytných budovách. 
Přesná spotřeba energie jednotlivých přístrojů, a v 
důsledku toho výsledný maximální počet přístrojů na 
oblast / linii (segment) lze odvodit z technických údajů o 
produktech udávaných výrobci přístrojů. 

 

Linie s nejvýše 64 přístroji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Struktura projektu 

 Individuální adresy 
 
Teoreticky by bylo možné individuální adresy jednotlivých 
sběrnicových přístrojů přidělit bez jakékoli struktury. S 
cílem zlepšení celkového přehledu KNX doporučuje 
vytvoření struktury adres, která je přizpůsobena 
přidělováním adres v projektu. 
 

Příklad: Přiřazení adresy 
Následující příklad by měl být chápán jako námět, který 
však musí být přizpůsoben realitě skutečného projektu. 
 
Možné strukturování individuálních adres 
V závislosti na počtu akčních členů, které mají být 
namontovány do rozvaděče, lze rozsah adres upravit 
podle níže uvedeného. Je znázorněna pouze struktura 
vhodná pro menší projekty. Jednotlivé oblasti by měly být 
navrženy s rezervou pro zachování možnosti vložit další 
přístroje v pozdější fázi. Následující příklad ukazuje 
možné přiřazení adres, jaké by mohlo být realizováno, 
ovšem v závislosti na typu projektu, na počtech snímačů 
a počtech akčních členů. 

 
1.1  0  Liniová spojka 
1.1  1  Akční členy v rozvaděči 

... 
20 

1.1  21  Snímače 
... 
40 

1.1  41 ... 
... 
62 

1.1         255  např. USB programovací rozhraní 

 

 

 

 

 

 

 

 Principiální schéma v 
dokumentaci 
 
Zejména ve větších projektech, při navrhování rozvodů a 
strukturování instalace (pokud jde o topologii, oblasti a 
linie), musí být navrženo základní schéma. Tím se zajistí 
optimální návrh topologického uspořádání instalace KNX 
a snadno a poměrně rychle se uspořádá logická struktura. 
Později schéma napomáhá k rychlému přehledu v 
průběhu uvádění systému do provozu nebo během 
údržby. Principiální schéma je proto vždy důležitou 
součástí dokumentace předávané zákazníkovi po 
dokončení projektu. 
 

Příklad: Principiální schéma 
 
Klasická topologie s liniovými a oblastními spojkami 

 

KNX topologie založená na krouceném páru 
 

Topologie s IP spojkami  
 

 
 
KNX topologie založená na IP 

 

 

 

 

 

 

 



Společné značení 

 Koncepce značení 
 
Je důležité, aby všechny strany zúčastněné na projektu 
používaly společné termíny a měly na mysli stejný 
význam těchto pojmů. Nejjednodušší způsob, jak toho 
docílit, je vytvoření společné koncepce označování. 
Takováto koncepce se v praxi osvědčila, a proto je 
doporučována KNX. Tato standardní koncepce má 
navíc tu výhodu, že všechny zúčastněné strany mohou 
snadno pochopit projekt, i když původně neměly daný 
projekt samy navrhovat. Značení podle doporučení 
KNX se skládá z následujících prvků: 
• Značení pro činnosti a funkce 
• Číslování místností 
• Pořadová čísla 
Tyto prvky působí jako jedinečný identifikátor, jehož 
příklad je uveden níže: 
«LD_E05_01» 
Toto značení by mělo být nyní používáno jako výchozí: 
• ve schématech instalace 
• v elektrických schématech zapojení 
• při projektování v ETS 
Podrobný popis formátů tohoto značení je popsán na 
následujících stránkách. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Identifikátory činností a funkcí jako první element 
 
KNX definuje tyto identifikátory pro funkce a činnosti. 
V případě potřeby tento seznam může být změněn. 
Kromě toho, tabulka obsahuje doporučený počet 
skupinových adres. 
 
Ozn.  Funkce     Počet 
                                                                      skupinových adres 
AM  Výstražný magnetický kontakt 5 
                 (Hromadný poplach/Poplašný systrém) 
AW  Markýza    5 
B  Roleta    5/10 
C  Závěs    5 
CL  Hodiny     5 
BL  Dataprojektor – Výtah   5 
DC  Dveřní kontakt    5 
DMX  DMX     5 
E  Elektroměry a monitorování   10 
F  Ventilátory   5 
FS  Sítě proti hmyzu    5 
G  Garážová vrata (vrata obecně)  5 
GB  Gong/Zvonek    5 
H  Topení    5 
HP  Tepelné čerpadlo    10 
IR  Zalévání     5 
L  Osvětlení    5 
LC  Blokovací kontakt    5 
LD  Stmívané osvětlení   5 
LDA  Stmívané osvětlení DALI   5 
MM  Multimédia    5 
P  Čerpadla     5 
PS  Promítací plátno    5 
RL  Střešní osvětlení    5 
S  Zásuvka     5 
SD  Stmívatelná zásuvka  5 

(pozor) 
SH  Žaluzie     5/10* 

TS  Snímač teploty    5 
TVL  TV výtah     5 
W  Okna     5 
WK  Okenní kontakty    5 
WS  Povětrnostní stanice  10 
 
* Další informace lze nalézt v části Struktura skupinových adres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Společné značení 

Číslování místností jako druhý element značení 
 
Každá místnost vyžaduje mít vlastní jedinečné číslo. 
Pokud čísla již byla přiřazena k místnostem, lze s nimi 
pracovat. Čísla místností musí být uvedena v půdorysu a 
musí být dohodnuta s architektem a v případě potřeby s 
dalšími projektanty. Instalační plán bez čísel místností 
(výchozí situace): 
 

 

Půdorys 
 

Instalační plán s přiřazenými čísly místností: 

 

Půdorys s čísly místností 

Pořadová čísla jako třetí element značení 
 
Pořadové číslo tvoří třetí část značení. To je přidělováno 
k elektrickým zařízením v místnostech. 
• Toto číslo začíná v každé místnosti jako 01, 
• a začíná opět jako 01 u každé činnosti. 
• Alternativně lze počítat s dalšími pro další činnosti v 
místnosti (není znázorněno na níže uvedeném příkladu). 
 

 

Půdorys s pořadovými čísly pro každou z činností 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Společné značení 

Příklad identifikačního značení 
 
Níže je uveden příklad označování v souladu s 
doporučeními KNX pro vstupní prostor (stropní svítidlo v 
místnosti E05). 
 

 

Definování identifikačního značení 

Závěrečný příklad: Koncepce identifikace 
 
Níže je uvedený závěrečný příklad označování v souladu 
s doporučeními KNX pro předložený situační plán. 
 

 

Kompletní označení v půdorysu 

Přídavná značení v ETS 
Při označování skupinových adres v ETS může být 
užitečné přidat k označení skutečný název místnosti, 
jakož i případné spínací skupiny (v závorce). Zejména u 
menších projektů to pomáhá ke zlepšení přehledu. 
 
Příklad: Značení skupinové adresy v ETS 
 
Rozšíření značení o další informace: 

LD_E05_01 (svítidlo u vchodu) 

 
Odkazy na manuální ovládací prvky 
 
Rozhodně je smysluplné popisovat jednotlivá ovládací 
tlačítka a jejich funkce v samostatné „knize místnosti“. 
Odkaz na tento externí dokument lze uskutečnit přímo 
prostřednictvím individuální adresy, nebo – pokud ještě 
není definován – číslem pozice speciálně vytvořeným 
pro tento účel.  
Příklad: „E05-01“ znamená, místnost 05 - pořadové číslo. 
 

 

Příklad pro chodbu s individuálním číslem pozice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strukturování projektu v ETS/Struktura skupinových adres 

 Struktury v ETS 
 
Topologie v ETS a v projektu 
Pokud je projekt dobře strukturovaný, topologie 
odpovídá (jak již bylo zmíněno v tomto dokumentu) 
víceméně logické struktuře budovy, jako jsou např. 
podlaží, energetické zóny atd. 
 
Struktura budovy v ETS 
Struktura budovy v ETS je užitečná pro orientaci v 
objektu. Tlačítkové ovladače a další prvky jsou umístěny 
do příslušných místností nebo do rozvaděčů. Náhled na 
budovu je určitým filtrem, který sice nemá vliv na 
přiřazení přístrojů v rámci topologie, ale zjednodušuje 
vyhledávání přístrojů v projektu. 

 
Značení v ETS 
Další důležitou kapitolou je správné značení v ETS. 
Mnozí instalatéři se domnívají, že správné označení 
skupinových adres a přístrojů představuje spoustu 
zbytečné práce. Avšak to není tento případ, protože je 
možné se snadno ztratit v projektu bez řádného 
značení. Investovaný čas do spuštění projektu se vyplatí 
mnohokrát, dokonce až do stavu, v němž je projekt 
definitivně nahráván. Profesionální postup je uveden 
níže. 
 
Vlastnosti projektu 
Při zahájení prací jsou nejdůležitějšími položkami v ETS 
alespoň název projektu a v případě potřeby také vnitřní 
číslo projektu. Datum se automaticky ukládá při 
otevření nového projektu. 
 
Funkce projektového záznamu 
Projektový záznam, který se objeví při zavírání ETS, by 
měl být vždy aktivní a průběžně aktualizován. Pak lze 
ukázat, kdo co a kdy udělal, stejně jako co je poslední 
aktuální verzí. Bude-li projektový záznam řádně 
udržován v aktuálním stavu, později se může snadněji 
vyhodnotit, kdy a kým byly uskutečněny změny anebo 
dodatky projektu. 
 
Označování skupinových objektů 
V praxi se doporučuje přiřadit označení k jednotlivým 
kanálům (k prvnímu skupinovému objektu) snímačů a 
akčních členů. 
Jak postupovat: Je-li vybrán skupinový objekt v ETS 
kliknutím pravým tlačítkem myši na název odesílané 
skupinové adresy, může být přiřazena tomuto objektu. 
Jinak, tento úkol může být uskutečněn pro celou linii. 
Po přidělení skupinových adres uvnitř linie  zvolí se 
tato linie  určí se popis objektu  pro odesílané 
skupinové adresy  všechny adresy budou převzaty. 

 Strukturování 
skupinových adres 
Hlavní skupiny 
Obecně hlavní skupiny 0, respektive 14 nebo 15, se 
přiřazují k centrálním skupinovým adresám. Celkem lze 
přidělit až 32 hlavních skupin (0 až 31). Pozornost je 
zapotřebí věnovat možným omezením v případě 
liniových spojek, oblastních spojek, plugin a rozhraní. 
 
Hlavní skupina  0  Centrální adresy 
Hlavní skupina 1  Suterén 
Hlavní skupina 2  Přízemí 
Hlavní skupina 3  1. Patro 
Hlavní skupina 4  2. Patro 
Hlavní skupina 5  3. Patro 
... atd. 
 

Skupinové adresy 
Strukturování skupinových adres je důležitým úkolem. 
Zde má opět smysl uspořádat adresy v souladu s velmi 
jasným cílem. Existují dvě možnosti, jak je realizovat: 
dvouúrovňová struktura a struktura tříúrovňová. 
 
Dvouúrovňová struktura skupinových adres 
Pokud existuje více než 50 světelných skupin nebo více 
než 25 žaluziových skupin v podlaží, skupinové adresy 
mohou být vytvářeny dvouúrovňovou strukturou 
nabízenou v ETS. V souladu s tím jsou podskupiny 
rozčleněny strukturovaným způsobem. Členění a 
seskupení musí být v souladu s projektem a s 
používanými funkcemi. Je výhodné předpokládat pět 
anebo deset paketů na svítidlo, prvek, žaluzii, topení, 
poplach apod. Segmentace může být podobná 
struktuře skupinových adres tříúrovňových podle níže 
uvedeného popisu. Rozdíl je v tom, že střední skupina 
neexistuje, ale je možné, aby adresa podskupiny 
překročila 255, což znamená, že může být v rozmezí 0 
až 2047. Adresa 0/0 je systémová a nemůže být 
přidělena. 
 
Tříúrovňová struktura skupinových adres 
V případě tříúrovňových skupinových adres, 
odpovídající střední skupiny jsou možné v rozmezí od 0 
do 7, což může být rovněž použito pro rozčlenění. 
Tříúrovňová skupinová adresa umožňuje vytváření 
podskupin v rozsahu 0 až 255. Vstupy s vyššími čísly než 
255 nejsou možné. Adresa 0/0/0 je systémovou 
adresou a nemůže být přidělena. KNX doporučuje 
používat tříúrovňovou strukturu pro menší projekty. To 
může vyhlížet, jak je uvedeno níže. 

 

 

 

 

 

 



Struktura skupinových adres 

Pojmenování funkcí skupinových adres 
Aby bylo zajištěno, aby funkce každé skupinové 
adresy byla jasně definována, musí být použito 
následující schéma názvů. V závislosti na 
instalovaných přístrojích, respektive potřebných 
skupinových adresách, toto schéma názvů se 
může mírně lišit od níže uvedeného doporučení. 
 
 
Identifikátory pro funkce osvětlení  
 

 

Identifikátory pro funkce žaluzií  
 

 

Identifikátory pro funkce vytápění 
 

 

Podrobné informace o tříúrovňových 
skupinových adresách 
Definice a zatřídění střední skupiny 
Pro činnosti osvětlení, rolet, žaluzií, ale také pro 
vytápění jsou potřebné různé skupinové adresy. 
Přednostně jsou segmentovány pomocí středních 
skupin. Níže je uveden přehled nejdůležitějších 
činností. Další činnosti lze kdykoli přidávat podle 
níže uvedeného vzoru.  
Pravidla pro navrhování KNX projektů nabízí dvě 
alternativy pro segmentaci středních skupin:  
 

 

*) Dílčí skupinové adresy hlášení stavů pro střední 
skupiny 6 a 7 odpovídá pro každou funkci vždy dílčí 
skupinové adresy spínané skupiny (v případě osvětlení 
např. střední skupině 0). Podrobněji v níže uvedených 
příkladech. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Struktura skupinových adres 

Struktura podskupin pro osvětlování 
 
Funkce každé skupiny osvětlování by měla být 
rozčleněna do bloků po 5, aby vždy byla shodná 
struktura pro každou skupinu osvětlení. Nepoužité 
objekty se vždy ponechávají neobsazené nebo je 
přidělena jako adresa fiktivní skupiny, pro speciální 
funkce vyžadující individuální řešení.   
 
Příklad: Struktura podskupin pro osvětlování 
 
Podle výše popsané segmentace, jsou možné dvě 
alternativy strukturování skupinových adres.  
 
Alternativa A: Hlášení stavu je integrováno do stejné 
střední adresy  

 
 

 
S t ř e d n í      s k u p i n a                 0                                  
1/0/0   ZAP/VYP 
1/0/1   STM 
1/0/2   HODNOTA 
1/0/3   STAV 
1/0/4   STAV HODNOTA 
1/0/5   ZAP/VYP 
1/0/6   STM 
1/0/7   HODNOTA 
1/0/8   STAV 
1/0/9   STAV HODNOTA 
1/0/10   ZAP/VYP 
... 
... 
 
Alternativa B: Hlášení stavu střední skupina 6 pro 
osvětlení 
 

 
  S t ř e d n í     s k u p i n a   0    S t ř e d n í   s k u p i n a   6: 
Status feedback 
1/0/0  ZAP/VYP   1/6/0            ZAP/VYP 
1/0/1  STM   1/6/1 
1/0/2  HODNOTA 1/6/2            HODNOTA 
1/0/3    1/6/3 
1/0/4    1/6/4 
1/0/5  ZAP/VYP   1/6/5             ZAP/VYP 
1/0/6  STM   1/6/6 
1/0/7 HODNOTA 1/6/7               HODNOTA 
1/0/8    1/6/8 
1/0/9    1/6/9 
1/0/10  ZAP/VYP   1/6/10             ZAP/VYP 
... ... 
... ... 

Struktura podskupin pro stínění 
 
V případě žaluzií a podobných dalších funkcí jsou 
potřebné další identifikátory, obdobně jako v případě 
osvětlení. Kromě toho, pro komplexní řízení žaluzií je 
potřebných více skupinových adres, KNX doporučuje pro 
žaluzie segmentaci bloků po 10. 
 
Alternativa A: Hlášení stavu je součástí stejné střední 
skupiny 
 

 
               S t  ř  e  d  n  í          s  k  u  p  i  n  a            1           .  

1/1/0    NAHORU/DOLŮ 
1/1/1    STOP 
1/1/2    POLOHA VÝŠKA 
1/1/3    POLOHA LAMELA 
1/1/4    STÍNĚNÍ 
1/1/5    BLOK 
1/1/6    STAV POLOHA VÝŠKA 
1/1/7    STAV POLOHA LAMELA 
1/1/8    ... 
1/1/9    ... 

1/1/10    NAHORU/DOLŮ 
1/1/11    STOP 
1/1/12    POLOHA VÝŠKA 
1/1/13    POLOHA LAMELA 
1/1/14    ... 
 
Alternativa B: Hlášení stavu jako střední skupina 7 

 

 
   S t ř e d n í   s k u p i n a   1   S t ř e d n í   s k u p i n a   7: 

1/1/0  NAHORU/DOLŮ    1/7/0  ... 

1/1/1  STOP  1/7/1  ... 

1/1/2  POLOHA VÝŠKA 1/7/2  POLOHA VÝŠKA 
1/1/3  POLOHA LAMELA 1/7/3  POLOHA LAMELA 
1/1/4  STÍNĚNÍ   1/7/4  ... 

1/1/5  BLOK   1/7/5  ...    

1/1/6  ...   1/7/6 ... 

1/1/7  ...   1/7/7  ... 

1/1/8  ...   1/7/8  ... 

1/1/9  ...   1/7/9  ... 

1/1/10  NAHORU/DOLŮ  1/7/10  ... 

1/1/11  STOP   1/7/11  ... 

1/1/12  POLOHA VÝŠKA  1/7/12  POLOHA VÝŠKA 
1/1/13  POLOHA LAMELA 1/7/13  POLOHA LAMELA 
1/1/14  ...   1/7/14  ... 
 
 
 
 
 

feedback 

 
 

 
 
 



 

Struktura skupinových adres 

Příklad pro podskupiny vytápění 
Vzhledem k potřebným připojením asociace KNX 
nedoporučuje druhou alternativu pro vytápění. KNX 
doporučuje segmentaci v blocích po 10. 

 

 
                 S  t  ř  e  d  n  í              s  k  u  p  i  n  a            2      .     
1/2/0  ŘÍZENÍ HODNOTA (ZAP/VYP nebo hodnota) 
1/2/1  AKTUÁLNÍ HODNOTA (Teplota) 
1/2/2  ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ 
1/2/3  STAV 
1/2/4  STAV AKTUÁLNÍ TEPLOTY 
1/2/5  ... 
1/2/6  ... 
1/2/7  ... 
1/2/8  ... 
1/2/9  STAV PRACOVNÍHO REŽIMU 
1/2/10  ŘÍZENÍ HODNOTA (ZAP/VYP nebo hodnota) 
1/2/11  AKTUÁLNÍ HODNOTA (Teplota) 
1/2/12  ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ 
1/2/13 STAV 
1/2/14  STAV AKTUÁLNÍ TEPLOTY 
1/2/15  ... 
1/2/16  ... 
1/2/17  ... 
1/2/18  ... 
1/2/19  STAV PRACOVNÍHO REŽIMU 
1/2/20  ŘÍZENÍ HODNOTA (ZAP/VYP nebo hodnota) 
...  ... 
 
 
Alternativní číslování podskupin začínajících od 1 
Všechny výše uvedené příklady byly s číslováním od 0. 
Alternativně je také možné číslovat podskupiny od 1. 

 
        S t ř e d n í        s k u p i n a        0  .   
1/0/1   ZAP/VYP 
1/0/2   STM 
1/0/3   HODNOTA 
1/0/4   STAV 
1/0/5   STAV HODNOTA 
1/0/6   ZAP/VYP 
1/0/7   STM 
1/0/8   HODNOTA 
1/0/9   STAV 
1/0/10   STAV HODNOTA 
1/0/11   ... 
 
 

 Značení skupinových 
adres 

 
Příklady značení pro různé funkce 
Podle výše zmíněných dvou pravidel (značení a funkce) je 
nyní možné vytvářet dobře uspořádané a unikátně 
značené skupinové adresy.  
 
Příklad: Osvětlení 
Níže je příklad podrobného značení skupinových adres 
pro osvětlení v ložnici, založeného na strukturování podle 
alternativy A.  
 
             S t ř e d n í            s k u p i n a           0             . 
1/0/0  LD_E01_01 ZAP/VYP (Ložnice strop) 
1/0/1  LD_E01_01 STM 
1/0/2  LD_E01_01 HODNOTA 
1/0/3  LD_E01_01 STAV 
1/0/4  LD_E01_01 STAV HODNOTA 
1/0/5  L_E01_02 ZAP/VYP (Ložnice stěna vlevo) 
1/0/6  ... 
1/0/7  ... 
1/0/8  L_E01_02 STAV 
1/0/9  ... 
1/0/10  L_E01_03 ZAP/VYP (Ložnice stěna vpravo) 
1/0/11 
1/0/12 
1/0/13  L_E01_03 STAV 
1/0/14 
... 
1/0/20  LD_E02_01 ZAP/VYP (Dětský pokoj strop) 
1/0/21  LD_E02_01 STM 
1/0/22  LD_E02_01 HODNOTA 
1/0/23  LD_E02_01 STAV 
1/0/24  LD_E02_01 STAV HODNOTA 
1/0/25  L_E02_02 ZAP/VYP (Dětský pokoj stěna) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Struktura skupinových adres/Dokumentace k projektům 

Příklad: Žaluzie 
Následuje příklad podrobného značení skupinových 
adres pro žaluzie v ložnici, založeného na strukturování 
podle alternativy A. Alternativu B lze realizovat 
obdobným způsobem.  

 
              S  t  ř  e  d  n  í               s  k  u  p  i  n  a           1           . 
1/1/0  B_E01_01 NAHORU/DOLŮ (Ložnice čelní strana) 
1/1/1  B_E01_01 STOP 
1/1/2  B_E01_01 POLOHA VÝŠKA 
1/1/3  B_E01_01 POLOHA LAMELY 
1/1/4  B_E01_01 STÍNĚNÍ 
1/1/5    B_E01_01 BLOK 
1/1/6  B_E01_01 STAV POLOHA VÝŠKA 
1/1/7 B_E01_01 STAV POLOHA LAMELA 
1/1/8  ... 
1/1/9  ... 
1/1/10  B_E01_02 NAHORU/DOLŮ (Ložnice směr zahrada) 
1/1/11  B_E01_02 STOP 
1/1/12  B_E01_02 POLOHA VÝŠKA 
1/1/13  B_E01_02 POLOHA LAMELY 
1/1/14  B_E01_02 STÍNĚNÍ 
1/1/15  B_E01_02 BLOK 
1/1/16  B_E01_02 STAV POLOHA VÝŠKA 
1/1/17  B_E01_02 STAV POLOHA LAMELA 
1/1/18  ... 
1/1/19  ... 
1/1/20  B_E02_01 NAHORU/DOLŮ (Dětský pokoj směr 
zahrada) 
...  ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektová dokumentace 

 
Dokumentace k projektu KNX sestává z následujících 
položek:  
 

Dokumenty 
Všechny dokumenty musí být umístěny v indexované 
složce:  
• Principiální schémata zařízení  
• Revidovaná elektrická schémata 
• Revidovaný elektrický plán 
• Revidovaný přehled místností  
• Seznam společností a odpovědností 
• Specifikace systému, případné požadavky zákazníka 
• Souhlasné certifikáty 
• Možné zkušební certifikáty (např. kalibrace 
pokojového termostatu) 
• Zpráva o předání zákazníkovi 
• Popisy logických funkcí a další podrobnosti 
• Manuál/technická dokumentace k instalovaným 
komponentům 
• Vlastní dokumenty, které by mohly posloužit při 
údržbě systému  

Software a právní aspekty 
Na žádost zákazníka by měl být předán software, 
respektive údaje o projektu (ne samotný software ETS), 
a to s přihlédnutím k veškerým platným bezpečnostním 
opatřením.  
• Projektová data vytvořená v aktuální verzi softwaru 
ETS 
• Projektová data pro další použitý hardware (např. 
vizualizace) 
• Plug-iny a softwary speciálních přístrojů, které nelze 
programovat přímo prostředky ETS. 
Záruka po předání softwaru 
Při předání softwaru může integrátor uskutečnit 
dodatečná ujednání zabývající se otázkami záruky za 
správnost naprogramování. 
Zálohy 
Kromě toho je odpovědností integrátora systému 
zajistit, aby zákazník měl přístup k aktuálním datům 
projektu, pokud o to požádal. Integrátor musí věnovat 
zvláštní pozornost tomu, aby vytvořená data projektu a 
veškerá jiná související data byla bezpečně archivována. 
Převzetí softwaru od jiného integrátora 
V praxi se může stát, že projekt bude předán od jednoho 
integrátora druhému. Musí být zajištěno, aby software 
byl převeden od jednoho integrátora ke druhému 
výhradně prostřednictvím vlastníka budovy / zákazníka. 
Aby "nový integrátor" mohl pokračovat v projektu podle 
požadavků zákazníka, je "starý integrátor" povinen 
předat zákazníkovi nejnovější verzi projektových dat. 
"Nový integrátor" musí bezprostředně po příjmu 
zkontrolovat úplnost softwaru. 
Vždy věnujte pozornost zachování dobré pověsti KNX: 
KNX je otevřeným sběrnicovým systémem, a právě to je 
jeho výhodou. 

 
 
 

 
 



 

Další KNX pomůcky pro projektování 

 KNX Kontrolní seznamy 
projektu 

 
Správný návrh, strukturovaný přístup a dobře 
organizované řízení projektování, to vše je velmi 
důležité. Kontrolní seznamy projektu KNX pomáhají 
partnerům KNX vyhodnotit přání zákazníků, pokud jde o 
požadovanou funkcionalitu, před projektováním i při 
předávání projektu.  
 

 

  
 
KNX Kontrolní seznamy projektu 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Další výhody pro každého 
 

Pokud se v tomto dokumentu na něco zapomnělo, nebo 
pokud něco neodpovídá nejlepším postupům, 
manipulaci nebo vašim nápadům, informujte nás 
prosím. Jako KNX chceme pokračovat ve zdokonalování 
tohoto dokumentu, vždy s cílem udržitelně 
optimalizovat a zlepšovat realizaci projektů KNX.  
 
Pro vstupy využijte mailovou adresu info@knx.org. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přispěvatelé 
Na vytvoření tohoto dokumentu se podílely následující 
společnosti a certifikovaná vzdělávací střediska: 
Baumann Koelliker AG, Urs Zimmermann 
EIBROM GmbH, Jürg Keller 
Feller AG, Beat Bebi 
raum consulting, René Senn 
Schweiz. Höhere Berufsbildung BMP, Christoph Widler 
Siemens Schweiz AG, Bernhard Frei 
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