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Ucelené řešení pro hlídání světelné a tepelné pohody na pracovišti s ovládáním přes mobilní aplikaci.
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Cílem je vytvoření infrastruktury pro řízení a automatické ovládání světla a tepla a mobilní aplikace pro 
Android a IOS. Vlastnosti řešení:

V závislosti na intenzitě osvětlení v místnosti a osobních preferencích automatická úprava míry 
osvětlení včetně ztlumení či vypnutí osvětlení při opuštění místnosti nebo v době dostatku světla z 
jiného zdroje.
V závislosti na teplotě, centrálním nastavení a osobních preferencích regulace teploty v místnosti, v 
závislosti na přítomnosti na pracovišti.
Optimalizace vytápění místnosti: možnost naprogramování standardního režimu, kdy uživatel zadá 
pracovní rozvrh, zapnutí a vypnutí topení s předstihem, udržování optimální teploty, denování výjimek.
Možnost propojení s docházkovým systémem. 

Předpokládá se využití zařízení Internetu věcí (IoT) jako jsou světelná a tepelná čidla, regulovatené 
osvětlení, termoregulační hlavice, ovládání nejlépe po některé bezdrátové síti, řízení z minipočítače, data 
budou v cloudu nebo v místním úložišti. Také je možné použít umělou inteligenci.
Mobilní aplikace by měla být pro obě obvyklé platformy, s přehledným rozhraním. Přístup do sítě by měl být 
vhodně zabezpečen, data dobře chráněna.

RNDr. Šárka Vavrečková, Ph.D.

Zejména v současné době, kdy část zaměstnanců pracuje v režimu home ofce, jsou pracovní prostory 
nerovnoměrně vytěžovány co se týče počtu přítomných i doby využívání. V období, kdy mnoho rem řeší 
nanční problémy, se zbytečně plýtvá elektřinou a dalšími zdroji: prázdné kanceláře není nutné vytápět, při 
menším počtu lidí není nutno osvětlovat celé místnosti, ale místo toho využívat lokální zdroje osvětlení s 
řízením jasu. Na druhou stranu je zvláště v zimě nepříjemné, pokud po delší době přijdou lidé z home ofce 
do prostor s ručně vypnutým topením: dlouho trvá, než se místnost vyhřeje. Účelem je nejen zvýšit komfort 
zaměstnanců, ale také šetřit energii, přírodu a nance.
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