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Představení

ACRIOS Systems s.r.o.
• Zakázkový vývoj nejen z oblasti IoT
• Konzultační činnost v tématu digitalizace
• Výrobci IoT hardwaru
• 5 let na trhu
• Zákazníci v 10 zemích světa
• 19 vývojářů
• 3 produktové řady
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• Senzory pro sběr dat

• Aktory pro provádění konkrétní operace

• Zařízení zvládající mix obojího

Co je to „IoT“? 

K čemu je to dobré?

IoT = Internet věci
• Síť fyzických zařízení vybavena síťovou konektivitou, která umožňuje těmto zařízením se 

propojit a vyměňovat si data.

• Zpravidla jednoúčelová zařízení

• IoT neznamená 10 let na baterii 





Základní otázky při zpracování projektu

• Jaký problém chceme řešit? 

• Chceme jednoúčelovou aplikaci pro konkrétní problém, nebo něco 
komplexnějšího pro budoucí rozšiřování?

• Kdo se bude o řešení starat?

• Existuje infrastruktura? 

Otázky



Jaký problém chceme řešit?

• Z čeho nebo o čem chceme získat data

• Jak často jsou data skutečně potřeba

• V jakém formátu chci data – v tabulce, nebo vizualizovaná 

• Mám volnou ruku ve výběru přenosové technologie nebo jsem na 
něco vázán

• Na kolika kusech proběhne ověření životaschopnosti, jaký je žádoucí 
výstup a jaký je cílový stav

Základní zadání



Jednoúčelovost nebo univerzálnost?

Jednoúčelové = levnější
• Většinou aplikace dodávaná společně s hardwarem

• Aplikace řeší jeden konkrétní problém s jasně specifikovaným vstupem a výstupem bez dalších 
úprav a vícenákladů

• Většinou absolutní kontrola nad řešením

Univerzální = více možností
• Komplikovanější software většinou třetí strany

• Výhoda v integraci většího počtu zařízení od více výrobců 

• Více stran = větší náklady

• Chybí absolutní kontrola nad celým řešením



Kdo se bude o řešení starat? 

Žádné IoT řešení nefunguje „samo“ a může být nutný zásah.
Stejně, jako při provozování internetu.

• Servisní smlouva s generálním dodavatelem

• Servis rozpuštěn do ceny celého řešení – časté při on-premise řešeních 

• A co pak? 

• Možnost zaškolení lokální firmy / IT technika

• Řešení formou služby za měsíční poplatek – tzv. „cloud“



Existuje infrastruktura? 

Na jaké technologii je řešení stavěné?
• LoRaWAN, NB-IoT, IQRF, Zigbee, Wi-Fi… 

• Opatrně na proprietární technologie! 

Privátní vs veřejná LoRa síť
• Ekonomická stránka věci projekt od projektu – počet zařízení vs četnost komunikace vs náklady na 

vybudování a správu privátní LoRa sítě

• Možnost dokrytí vzdálených míst jinou technologií 

• Omezené možnosti integrace u veřejné sítě

• ČRA, TTN

• … radioamatéři? 



Příkladové projekty

Vzdálený dohled nad podtlakovou kanalizací

• Včas přijít na únik podtlaku ze systému

• Identifkovat místo problému

• Zabránit škodám na čerpadle



Příkladové projekty

Vzdálené odečty energií

• Sběr dat



Řízené veřejné osvětlení

Hlavní benefity

• Občanská pohoda a ušetření spotřebované energie díky 
profilům stmívání

• Vzdálená diagnostika a reportování poruch

• Ovládání konkrétních skupin osvětlení zvlášť (např. 
zvlášť přechody, zvlášť komunikace)

• Autonomní režim provozu při výpadku sítě

• Omezení světelného smogu



Řízené veřejné osvětlení

Předpoklady

• LED lampa s DALI předřadníkem

• Svítidlo se ZHAGA paticí – dnes už standard

• Světelná soustava pod neustálým napájením

Možnosti profinancování
• Podpora obnovy a rozvoje venkova moravskoslezského 

kraje 2021 – dotační titul 3

• Program EFEKT III – Ministerstvo průmyslu a obchodu

• Innogy energetické služby



Řízené veřejné osvětlení - ukázky
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