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Dvoupokojový byt, rodinný dům, open space kancelář středně velké firmy, 

restaurace nebo obrovský hotelový komplex… Loxone nabízí ideální 

řešení pro řízení a automatizaci každého projektu.



Ať už se jedná o novostavbu nebo modernizaci – díky technologiím 

Loxone Tree a Air lze automatizovat jakoukoli budovu.
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Loxone Miniserver je vyvinutý pro profesionální elektrikáře. Na DIN liště v 

elektrickém rozvaděči obsazuje 9 pozic. Ideálně se tak hodí do projektů 

novostaveb. Pro rekonstrukce je naopak vhodná verze Miniserver Go 

založená na bezdrátové technologii Air.

Loxone propojuje všechny části inteligentní 

budovy podobně jako nervový systém 

lidské tělo. Vlákna se spojují v mozku, 

centrálním řídícím prvku – Miniserveru. 

Skrze něj spolu všechny komponenty a 

zařízení vzájemně komunikují a 

automatizují většinu úkonů pro bezpečnost, 

komfort a efektivitu energií. Ať už v chytré 

domácnosti, komerční budově nebo 

speciální aplikaci.

Nástroj pro automatizaci 
domácností a budov
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Bezplatný Loxone Config je software pro 

konfiguraci automatizace domácnosti a budovy s 

Loxone. Aby byly plánování a konfigurace ještě 

snazší, rychlejší a tím i efektivnější, byly zavedeny 

funkce Plánování projektu a Auto Config.





Plánování projektu na základě velikosti místnosti, 

jejího účelu a počtu oken i dveří rozhodne, které 

produkty jsou potřeba. Složení komponentů pro 

každou místnost lze také přizpůsobit 

individuálním požadavkům. Výsledkem plánování 

produktů jsou funkce, které lze snadno 

nakonfigurovat pomocí nástroje Auto Config. 

Ovládání osvětlení, automatické stínění, hudba, 

přístup nebo třeba budík se v každé místnosti 

automaticky nakonfigurují. Dále se vytvoří 

centrální i bezpečnostní funkce jako Alarm, 

Centrála požáru a úniku vody či Ochrana proti 

bouřce a mrazu a mnoho dalších funkcí.





Pro konfiguraci je klíčové přiřazení periferie podle 

místnosti a kategorie, dále také správné přiřazení 

typu místnosti.

Rozlišují se následující typy pokojů:



Místnost, kde se spí


Auto Config vytvoří modul budíku a připojí jej k 

ovládání osvětlení a automatickému stínění. 

Vytvořena je také funkce Tlačítko na dobrou noc, 

která po aktivaci trojitým kliknutím zajistí tlumené 

noční světlo v případě pohybu. Časy vytápění a 

komfortní teplota jsou také nastaveny typicky pro 

ložnici.



Místnost, kde se zdržují lidé


V rekreační místnosti (typicky obývací pokoj) Auto 

Config optimálně nastaví časy Přítomnostního 

senzoru, dobu vytápění a pokojovou teplotu.



Místnost, kde se prochází


V průchozí místnosti je zapotřebí podstatně kratší 

doba detekce pohybu, což Auto Config 

zohledňuje. Pokud je v takové místnosti tlačítko, 

sama se vytvoří funkce Opustit dům, která se 

aktivuje trojitým kliknutím. V dalších průchozích 

místnostech pak tlačítko není třeba.
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Loxone Auto Config



V automatizované budově systémem Loxone je 

stínění automaticky řízeno na základě polohy 

slunce, vnitřní teploty a slunečního svitu. Snížením 

nepřímého slunečního záření se výrazně sníží i 

ohřívání místnosti. V případě žaluzií se poloha 

lamel automaticky nastavuje podle polohy slunce, 

aby bylo dosaženo lepšího vnitřního ochlazování.





Na základě zeměpisných souřadnic budovy a 

světové orientace okna místnosti, která se 

přehřívá, Miniserver nejprve vypočítá možnou 

periodu stínění. Perioda stínění udává, v jaký čas 

mohou teoreticky sluneční paprsky svítit na okno 

nebo dveře. K tomu, aby automatický systém 

pracoval jen tehdy, když skutečně přispěje 

ochlazování budovy, jsou nutné i další podmínky:





První podmínkou je sluneční svit. Miniserver obdrží 

informace díky Meteostanici, případně službě 

Loxone Weather Service. Sluneční svit závisí na 

absolutní hodnotě záření, kterou Weather Service 

poskytuje. Výška slunce se vypočítá ze 

zeměpisných souřadnic zařízení a času a data. 

Pokud je tedy aktuální záření vyšší než vypočtená 

prahová hodnota, informace je předána systému 

stínění.





Druhou podmínkou pro aktivaci automatizace 

stínění je aktuální vnitřní teplota. Pro přesnou 

detekci teploty je nutné použít teplotní čidlo. 

Základním požadavkem pro vliv vnitřní teploty na 

automatické stínění je funkční blok Inteligentní 

regulace pokojové teploty.





Pokud jsou obě podmínky splněny a okno se 

nachází v periodě stínění, stínění se automaticky 

uzavře a lamely se nastaví v závislosti na poloze 

slunce. Na konci periody se stínění upraví do 

předem definované polohy, pokud se aktivně 

stínilo. Nejčastěji se zcela otevře.

Pokud je stínění během automatického režimu 

ovládáno ručně, například stisknutím tlačítka 

nebo v aplikaci Loxone, automatika se pro daný 

den ukončí. Pokud má být automatický režim ještě 

ten den znovu aktivován, spustí se pomocí funkce 

Opuštění místnosti (vyvolané dvojstiskem na 

Loxone Touch) nebo v aplikaci Loxone. Pokud bylo 

stínění uzavřeno zcela ručně nebo individuální 

logikou, není automatizované.



Pokud chcete stínění ovládat manuálně, obvykle 

to uděláte podle Tlačítkového standardu Loxone. 

Veškeré informace o něm naleznete na straně 10.

AU TO M AT I C K É  ST Í N Ě N Í

Automatické

stínění

Automatické stínění lze – stejně 
jako všechny ostatní funkce – 

přizpůsobit individuálním 
potřebám konkrétní budovy. Může 

to znamenat odlišné chování 
stínění, než je popsané výše.
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Vnitřní klima má zásadní vliv na pohodu a výkon. 

Je proto důležité jak v domácnostech, tak 

kancelářích a komerčních budovách. Ať už je to 

příjemná teplota doma v ložnici, nebo ideální 

teplota pro udržení koncentrace v kanceláři. Díky 

individuální zónové regulaci je dokonalá teplota v 

každé místnosti, aniž by se musela ovládat ručně.



Naučí se optimalizovat sama sebe


Inteligentní regulace pokojové teploty se učí a ví, 

kdy má dát pokyn k vytápění, aby bylo dosaženo 

požadované teploty v místnosti v určeném čase. 

Stačí pouze jednou uložit nastavení, kdy chcete 

jakou teplotu (tedy v době vaší přítomnosti nebo 

nepřítomnosti) a o zbytek se postará regulace 

vytápění. Inteligentní regulace pokojové teploty 

udržuje nastavenou teplotu v místnosti a 

automaticky přepíná mezi vytápěním a 

chlazením.



Blok Inteligentní regulace pokojové teploty nabízí 

komfortní režim s různě nastavitelnými teplotami 

pro vytápění a chlazení, které lze určit také v 

aplikaci Loxone. Pro plánování nastavených teplot

Inteligentní

regulace

pokojové teploty

INTELIGENTNÍ  REGUL ACE POKOJOVÉ TEPLOT Y6

je k dispozici časovač. Mimo plánované časy 

komfortní teploty je aktivní Eco teplota pro úsporu 

energie. Ta nastavuje rozmezí vnitřních teplot, při 

nichž se nechladí ani netopí.



Funkční blok je kromě regulace teploty z velké 

části zodpovědný také za automatické stínění. Pro 

aktivaci stínění existují dva parametry (Teplota 

stínění při vytápění a Teplota stínění při chlazení). 

S nimi lze nastavit reálnou teplotu, při níž se 

stínění aktivuje. Za aktivaci stínění však není 

zodpovědná jen vnitřní teplota. Veškeré další 

informace o interakci Inteligentní regulace 

pokojové teploty a automatického stínění 

naleznete v kapitole Automatické stínění –  

strana 5.
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Blok Ovládání osvětlení umožňuje ovládat a řídit 

osvětlení v místnosti nebo prostoru. Různá 

rozhraní podporují spínání, stmívání i barevné 

světlo. Rozmanité světelné okruhy lze zvlášť 

nastavit v aplikaci Loxone a libovolnou kombinaci 

můžete uložit jako takzvanou světelnou náladu. 

Můžete tak v místnosti vytvořit vhodnou světelnou 

atmosféru třeba pro večerní relax u TV, jídlo, 

večírek nebo práci.



Se správnými senzory, které detekují přítomnost a 

jas, osvětlení dle potřeby automatizujete.



Ovládání osvětlení doplňuje například modul 

Automatická regulace jasu. Ten zajišťuje 

konstantní ovládání úrovně jasu ve výrobních 

prostorách.



Díky rozsáhlé automatizaci prakticky není nutné 

osvětlení obsluhovat. Automaticky se aktivuje 

podle potřeby.


Osvětlení lze v každém případě ovládat prostřední 

plochou tlačítka Loxone Touch (podle Loxone 

Tlačítkového standardu) nebo přes aplikaci 

Loxone.



Každým dotykem na tlačítko Loxone Touch 

přepnete na další světelnou náladu. Určitým 

tlačítkům můžete přiřadit speciální světelnou 

náladu, takže se jejich stiskem okamžitě aktivuje 

ta správná. Senzory přítomnosti, tlačítka nebo 

aplikace Loxone dokáží spouštět celou řadu 

nastavených nálad.



Funkční blok Ovládání osvětlení rovněž dokáže 

aktivovat jednotlivé světelné nálady v závislosti 

na pohybu. Třeba v místnosti s Přítomnostním 

senzorem se aktivuje základní světelná nálada při 

nedostatku světla. Nebo silně ztlumená světelná 

nálada pozdě v noci. Osvětlení se vypíná 

dvojklikem na Touch, funkci nazýváme Opuštění 

místnosti.



Na základě denní doby pak lze řídit teplotu 

osvětlení. Během dne se mohou automaticky 

měnit odstíny bílé podle podle nastavení.

Ovládání

osvětlení
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Audioserver kombinuje špičkovou hudbu, 

všestranné funkce a 4 výstupy zesilovače na 

malém prostoru. Je nekonečně flexibilní a 

škálovatelný.





V kombinaci s vysoce kvalitními pasivními 

reproduktory o impedanci 4–8 Ω vzniká velmi 

působivý zvukový zážitek. Zvuk nahlas nebo více 

potichu, křišťálově čistou hudbu nebo silné party 

beaty – Audioserver zvládá všechny požadavky 

na výbornou.



S  je inteligentní audiosystém 

integrovaný do budovy prakticky neviditelně.



Hlavní funkce multiroom audia


▶ Plně integrované zónové audio


▶ Fixní a dynamické skupiny


▶ Inteligentní zvonek


▶ Hlasitý tón alarmu


▶ Převod textu na řeč


▶ Individuální oznámení


▶ Jemný budík


▶ Automatické spuštění podkresové hudby


▶ Vypnutí při odchodu z místnosti nebo v celém 

domě


▶ Všechna zařízení pod kontrolou

reproduktory Loxone

Spotify

USB

TuneIn

Line-In

SD karta

LAN

Apple AirPlay 2

Zdroje a formáty hudby

Audio a

multimédia

audio a  multimédia8

OGG

MP3 AAC ALAC M4A

FLAC WMA
lossless

WMA

https://shop.loxone.com/cscz/audio.html/?c=speakery-a-back-boxy


Loxone může využívat centrálních příkazů, které 

ovlivňují celé stínění, osvětlení a hudbu v budově. 

Navíc můžete pomocí tzv. uživatelských režimů 

ovlivňovat velké množství úkonů a funkcí 

současně.

Každá budova by měla mít základní sadu 

uživatelských režimů. Doporučujeme:



Nepřítomnost


Ve chvíli, kdy poslední osoba opouští budovu, 

trojklikem na tlačítko u vstupních dveří uvede 

objekt do režimu Nepřítomnost. Vypnou se 

všechna světla, spotřebiče a žrouti energie se 

odpojí od napájení, stínicí systém se vrátí do 

automatické polohy, topný systém se přepne na 

Eco teplotu, Audioserver vypne hudbu a nakonec 

se zastřeží a zapne poplašný systém.



Noční režim


Než usnete, stačí kliknout na tlačítko vedle postele 

a Miniserver v částech domu aktivuje noční režim. 

Světla zhasnou, žaluzie se spustí, Audioserver 

vypne hudbu, opuštěné místnosti přejdou na Eco 

teplotu a poplašný systém se sám zapne. Když 

jdete v noci na toaletu, osvětlení je pouze 

tlumené, aby nikoho neoslnilo nebo dokonce 

nevzbudilo.



Ochrana budovy


Abyste mohli bezstarostně vyrazit na dovolenou, 

stačí kliknutím v aplikaci spustit režim Ochrana 

budovy a Miniserver se postará o zbytek: vytápění 

nastaví na režim ochrany budovy, který spojuje 

ochranu před mrazem a přehřátím, odpojí žrouty 

energie od sítě a aktivuje poplašný systém. Před 

příjezdem do domu může uživatel ochranu 

pohodlně vypnout z aplikace (o den dříve), aby se 

vrátil do tepla.

Centrální  
funkce
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Centrální povely zahrnují také spolehlivou 

ochranu proti mrazu a větru. Spolehlivé 

rozpoznání větru a teploty automaticky chrání 

stínění před hrozícím nebezpečím.



Ochrana před mrazem


Pokud venkovní teplota klesne pod hraniční 

hodnotu a meteostanice zaznamená srážky, 

systém zabrání škodám způsobeným námrazou. 

Veškeré stínění je okamžitě zastaveno a z 

bezpečnostních důvodů zablokováno. Ochranu 

před mrazem můžete ručně zrušit buď v aplikaci, 

nebo se automaticky deaktivuje, až je venkovní 

teplota na bezpečné hodnotě.



Ochrana před bouřkou


Pokud Loxone Meteostanice zaznamená hraniční 

rychlost větru, po jejímž překročení by mohlo dojít 

k poškození stínění, aktivuje se Ochrana před 

bouřkou. Všechny stínicí prvky se přesunou do 

bezpečné polohy a provoz je zablokován. 

Ochranu před bouřkou lze zrušit buď ručně v 

aplikaci, nebo se deaktivuje automaticky při 

poklesu rychlosti větru trvajícím alespoň 45 minut.

Ochrana před mrazem a větrem

Uživatelské režimy



Přestože díky automatickým funkcím v budově není nutné neustále mačkat tlačítka, stále najdete scénáře, 

kdy je využití tlačítek praktičtější. Například pro jednoduchou změnu hlasitosti hudby, ruční stažení či 

vytažení žaluzií nebo přepnutí světelné nálady. Méně tlačítek, větší přehlednost – s tímto heslem na mysli 

jsme navrhli Tlačítkový standard Loxone. Ukazuje naše jasné doporučení pro ovládání a umístění tlačítek 

tak, aby byla pro každého srozumitelná. Všechna tlačítka v každé místnosti fungují na stejném principu. 

Díky němu je složité navykání na ovládání nebo značení tlačítek minulostí. Stačí zvolit pouze vhodný vzhled 

tlačítka.
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Tlačítkový standard

A takhle funguje 
Tlačítkový standard Loxone

Jeden klik


Dotykem na velkou plochu 

uprostřed se zapne osvětlení 

nebo změní světelná nálada. 

Kliknutí na levý horní roh se 

stínění vytáhne, kliknutím na 

levou dolní plochu sjede dolů. 

Vpravo se ovládá hudba. 

Vpravo nahoře se zvuk zesílí, 

jedním kliknutím dole naopak 

ztiší.

Dvojklik


Při odchodu z místnosti stačí 

dvakrát kliknout uprostřed 

tlačítka a vypnou se všechna 

světla i zařízení. Zdroj hudby 

změníte dvěma rychlými dotyky 

na pravý horní roh. Dvojklik na 

pravý dolní roh hudbu úplně 

vypne.

Trojklik


Zvláštní pozornost si zaslouží 

funkce Odchodového tlačítka. 

Ta trojklikem na střed tlačítka 

uvede celou budovu do režimu 

nepřítomnosti. Zhasnou se 

světla, zařízení jsou odpojena 

od sítě, alarm je aktivovaný atd. 

Vždy na míru podle vašich 

představ. Obdobně funguje i 

Tlačítko na dobrou noc.



Ins

pira

ce



Foto: Loxone, Elmecker Design, Motorwerk, WK Development
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