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1. Úvod 
Snímače pohybu se již staly poměrně běžnou součástí vnitřních elektrických instalací, 
ponejvíce pro spínání osvětlení, někdy i ventilátorů, pro dobu pohybu osob na 
hygienických zařízeních restaurací a v komerčních budovách, ale také pro spínání 
osvětlení na chodbách ve veřejně přístupných budovách, v sídlech různých firem apod. 
Provozovatelé těchto objektů si totiž uvědomili výhodnost nasazení těchto automaticky 
fungujících spínačů. Zabezpečují provoz osvětlení jen po nezbytně dlouhou dobu (lze na 
nich nastavit dobu zpoždění, tedy dobu od zaznamenání posledního pohybu až do 
vypnutí, zpravidla od několika s až do několika desítek minut), nejsou závislé na ruční 
obsluze a tím napomáhají ke zvyšování efektivity provozu osvětlení, tedy ke snižování 
provozních nákladů na elektrickou energii. 
Méně častým je jejich využití v bytové sféře, i když i v této oblasti by výrazně přispěly 
k úsporám elektrické energie. Hlavním kritériem při pořizování bytové elektrické 
instalace bývají totiž co nejnižší pořizovací náklady, nikoli co nejvyšší úroveň komfortu a 
následně i úspory provozních nákladů. Jakmile jakoukoli řídicí činnost při provozování 
elektrického osvětlení anebo při regulaci provozu vytápění ponecháme na člověku, 
nutně musí docházet ke stavům, kdy opomenutím anebo z nedbalosti nejsou spínací 
nebo regulační zásahy uskutečňovány včas, či dokonce s velmi dlouhým zpožděním. 
Svěříme-li tedy takovouto činnost více, či méně „inteligentním“ přístrojům, dojde 
k výraznému omezení plýtvání energií a následně i ke snížení provozních nákladů. 
 
2. Typy snímačů pohybu pro řízení vnitřního osvětlení. 
Když se rozhodujeme pro přechod z ručního spínání osvětlení na samočinný provoz, 
měli bychom vzít v úvahu montážní výšku tohoto snímače a požadovaný způsob reakce. 
V prvé řadě nás bude zajímat, zda snímač pohybu má integrovaný i snímač intenzity 
osvětlení (s možností nastavení mezní osvětlenosti) a vyzařovací diagram, tedy z jakých 
směrů a v jakých rovinách je pohyb snímán. 

  
Obr. 1: Snímač pohybu se selektivní čočkou          Obr. 2: Snímač pohybu v celém dosahu nesnímá drobná zvířata 
 
Pro snímání pohybu přibližně v horizontální rovině bude plně vyhovující snímač 
zapuštěný v elektroinstalační krabici, opatřený selektivní čočkou a určený pro montážní 
výšku v rozmezí od 0,8 m do 1,2 m (obr. 1). Tento snímač zabírá všechny pohybující se 
osoby a zvířata, která dosáhnou této výšky a jsou v dosahu snímače. Kvalitní snímače 
pohybu mají ve vodorovné rovině úhel záběru 180° a dosah kolem 8 m ve směrech +/-



90° od osy snímače a kolem 12 m v čelním směru. Montážní výškou se upravuje 
minimální výška pohybujících se objektů, které mohou a musí svým pohybem způsobit 
požadovanou reakci, tedy sepnutí světelného okruhu. To ovšem umožňuje nasazení 
snímačů pohybu i do chodeb, po nichž se mohou pohybovat drobná domácí zvířata 
(např. kočky), přičemž jejich obvyklý pohyb nezpůsobí žádnou reakci osvětlení (obr.2). 
V komerčních a podobných budovách, v nichž může docházet ke zcela 
nekontrolovatelnému pohybu i cizích osob, zpravidla potřebujeme snímače pohybu 
umístit do větší výšky, aby nemohlo dojít k jejich chtěnému či nechtěnému poškození 
nebo ke zcizení. V takovémto případě máme dvě možnosti. Buďto využijeme snímače 
pohybu s kombinovanou či vícenásobnou čočkou anebo snímače přítomnosti. 

 
Obr. 3: Snímač pohybu s kombinovanou čočkou 
 

 
 
  

     Montážní výška vzdálený střední blízký 
1,2 m 9 m 3 m 1 m 
2,0 m 12 m 8 m 3 m 
2,5 m 15 m 11 m 3,5 m 

 
Tab. 1: Dosahy snímače s kombinovanou čočkou 
v jednotlivých polích 
 
 

Snímač pohybu s kombinovanou čočkou snímá pohyb ve třech úzkých výsečích, snímač 
s vícenásobnou čočkou ve dvou výsečích s různými sklony od horizontální roviny (obr. 3 
a obr. 4). Výseč nejvíce odkloněná od vodorovné roviny je určena pro blízký dosah, 
střední výseč je pro střední dosah a nejméně odkloněná výseč je pro vzdálený dosah 
(tab.1 a tab. 2). Rozdělení dosahu do takovýchto výsečí umožní dostatečné pokrytí 
celého sledovaného prostoru i při umístění snímače ve výšce až 2,5 m nad podlahou. 
Tyto charakteristiky dovolují nasazení takovýchto přístrojů i pro řízení provozu osvětlení 
na schodištích (obr.5). Ovšem při využití snímače s kombinovanou nebo vícenásobnou 
čočkou již není možné vyhnout se nežádoucímu spínání osvětlení při pohybu drobných 
domácích zvířat. 

    
Obr. 4: Snímač pohybu s vícenásobnou čočkou             Obr. 5: Charakteristika snímače pohybu pro řízení osvětlení na schodišti 
 
Montážní výška vzdálený blízký 

1,2 m 10 m 2 m 
2,0 m 12 m 3 m 

2,5 m 15 m 3,5 m 
Tab. 2: Dosahy snímače s vícenásobnou čočkou 
 



 
Jiná situace bude při použití snímačů přítomnosti. Na rozdíl od snímačů pohybu, které 
se montují na svislou stěnu, normální montážní polohou snímačů přítomnosti je umístění 
na vodorovnou plochu – na strop. Vzhledem k tomu, že u tohoto typu snímače je 
potřebné snímat pohyb ze všech směrů, jsou nejen čočky takovýchto přístrojů 
konstruovány jiným způsobem, ale také koncepce vlastního snímače infračerveného 
záření je odlišná. U nejdokonalejších přístrojů bývají použity dokonce až čtyři snímače, 
každý pro jeden z kvadrantů. Prakticky na první pohled lze posoudit, zda přístroj je 
určen pro stropní nebo pro nástěnnou montáž, jak je vidět z příkladů na obr. 6 a obr. 7. 
 

   
Obr. 6: Snímač pohybu – montáž na stěnu  Obr. 7: Snímač přítomnosti – montáž na strop 
 
Dosah snímače přítomnosti (obr. 8) je závislý jednak na montážní výšce a jednak také 
na tom, zda ve sledovaném prostoru jsou osoby pohybující se anebo osoby, které sedí u 
pracovního stolu, takže jejich pohyby jsou méně výrazné. Snímač přítomnosti totiž 
nereaguje na pouhou přítomnost osob – ve skutečnosti se jedná opět o snímač pohybu, 
ovšem s vyšší citlivostí – dokáže indikovat i menší pohyby. Rozdíly v dosahu snímače 
pro pohybující se osoby a pro osoby u pracovního stolu mohou být např. podle tab. 3. 

 
 



Obr. 8: Dosah snímače přítomnosti pro montážní výšku 2,5 m 

Montážní výška Osoba u pracovního stolu Pohybující se osoba 
2,0 m   4 m   8 m 
2,5 m   6 m 10 m 
3,0 m   8 m 12 m 
3,5 m 10 m 14 m 
4,0 m 12 m * 16 m 
5,0 m 16 m * 20 m 

 
Tab. 3: Příklad dosahů snímače přítomnosti, v závislosti na montážní výšce 
 
Skutečné dosahy závisí na konkrétním typu přístroje, údaje v tabulce se vztahují ke 
snímači podle obr. 7. Pro osoby sedící u pracovního stolu se dosah poněkud snižuje, 
v úvahu je brána výška 1 m nad podlahou (obr. 9). S rostoucí vzdáleností od snímače 
samozřejmě klesá jeho citlivost, proto pro větší montážní výšky (*) je již dosah 
podmíněn „přímou viditelností“ snímače na osobu u stolu bez jakýchkoli překážek (u 
prázdného stolu). Dosah snímače pro pohybující se osoby je vyjádřen plochou kruhu na 
podlaze sledovaného prostoru. 
 

 
Obr. 9: Dosah snímače přítomnosti pro osoby u pracovního stolu 
 
V případě potřeby je možné omezovat dosah snímače v některých sektorech. Je to 
především z důvodu nutnosti zamezit nesprávné činnosti působením rušivých signálů, 
jakými mohou být blízko umístěné světelné zdroje, zdroje tepla s rychlou změnou teploty 
anebo zdroje tepla za oknem – ve venkovním prostoru. V takovýchto případech je 
potřebné zabránit přístupu infračervených signálů ze směrů rušivých signálů nalepením 
clonek na odpovídající části čočky. Které části čočky mají být zacloněny je zcela 
jednoduché určit pouhým pohledem. Pro vymezení dosahu může  snadno a rychle 
pomoci např. podpůrný software pro projektování snímačů přítomnosti. V něm lze 



vymezit montážní výšku a vzdálenosti jednotlivých stěn od středu snímače. Dosah se 
potom zobrazí způsobem naznačeným na obr. 10. V rozsáhlých prostorách tak je možné 
stanovit optimální rozmístění a nutný počet snímačů přítomnosti. 
 

 
Obr. 10: Dosah snímače přítomnosti podle zobrazení podpůrným softwarem pro projektování 
 
3. Snímače pohybu pro venkovní použití  
Mnohé další rušivé vlivy se mohou projevit při využití snímačů pohybu pro spínání např. 
osvětlení ve venkovním prostředí. Zde se totiž nevyskytují pouze drobná zvířata (kočky), 
ale také poletující ptáci, ve větru se kývající větve stromů, větrem unášené padající listí 
apod. Všechny tyto vlivy mohou způsobit nesprávná sepnutí výkonového prvku 
navázaného na snímač. Elektronické obvody vyhodnocující údaje snímače 
infračerveného záření proto musí být navrženy tak, aby alespoň některé z těchto 
rušivých vlivů dokázaly přinejmenším částečně odstranit. Vlivy drobných zvířat lze 
zpravidla omezit umístěním snímače a natočením snímací hlavice tak, aby nebyl snímán 
prostor při zemi. Dobré venkovní snímače pohybu jsou totiž zpravidla konstruovány tak, 
aby snímací hlavici s kombinovanou čočkou bylo možné natáčet podle dvou na sebe 
kolmých os. To umožňuje i nástěnný snímač na obr. 11. Tyto snímače jsou na trhu 
k dispozici s dosahem kolem 16 m a jsou určeny pro montáž ve výšce asi 2,5 m nad 
okolním terénem.  
 



  Obr. 11: Nástěnný snímač pohybu pro venkovní použití   
Podle potřeby lze vybrat snímače s úhlem záběru od 90° až např. po 270°, přičemž  
mohou být obdobně jako snímače pohybu vybaveny kombinovanými čočkami pro různá 
pásma pokrytí. Specialitou bývá také zpětný dosah (prostřednictvím menší čočky ve 
spodní části snímače). Tento parametr se využívá v případě, že snímač je namontován 
na stěně nad vchodovými dveřmi. V okamžiku otevření je ihned detekována osoba 
připravující se k vyjítí ze dveří, i když je ještě uvnitř domu, v blízkosti těchto dveří. Tak 
může být neprodleně samočinně rozsvíceno venkovní osvětlení (pokud není dostačující 
přirozené osvětlení, jehož intenzita je nastavena potenciometrem v dolní části přístroje). 
V některých částech může dosah snímače pokrývat sousední pozemek, po kterém se 
rovněž mohou pohybovat osoby. Není však zapotřebí, aby se spouštělo osvětlení na 
našem pozemku a v případě, kdy je využita i poplachová funkce (je možná u některých 
venkovních snímačů pohybu), není vůbec žádoucí, aby snímač mohl reagovat na 
takovýto pohyb osob. S ohledem na nezbytnost správného nastavení snímače bude 
někdy potřebné zaclonit některé výseče nebo jejich části, nebo naklonit hlavici snímače 
pro zabránění snímání drobných domácích zvířat. Bez pomocného softwaru pro 
projektování je správné nastavení téměř nemožné. Ovšem s tímto softwarem lze 
správně vymezit ty části čočky, které bude nutné překrýt stínicí clonkou a také právě tu 
nejvhodnější montážní výšku, úhel naklonění hlavice snímače ve vertikálním směru 
nebo její natočení v horizontální rovině. 
 



 
Obr. 12: Zobrazení dosahu venkovního snímače pohybu s úhlem záběru 220° pomocným softwarem pro projektování 
Stejně jako u snímačů přítomnosti, software dovolí také vytvoření prostorového členění 
(polohy stěn) podle požadované skutečnosti. 
Ve venkovních prostorách lze využít také snímačů pro zapuštěnou montáž (v 
odpovídajícím krytí), obdobných jako pro vnitřní použití – tedy s kombinovanou nebo 
vícenásobnou čočkou. Přístroje jsou namontovány v běžných přístrojových nástěnných 
nebo zapuštěných elektroinstalačních krabicích. Zde však není možné nastavování 
dosahu mechanickým natáčením snímače. Jedinou  možnou cestou k úpravě 
vyzařovacího diagramu je nalepování vhodných clonek, nehledíme-li k základnímu 
nastavení montážní výškou a místem montáže. 
 
Příště se budeme věnovat způsobům využití snímačů pohybu a přítomnosti pro řízení osvětlení a dalších 
funkcí. 
 
 


	Využití snímačů pohybu a přítomnosti v elektrických instalac
	Montážní výška
	Osoba u pracovního stolu


