
EnOcean tehnologija

Predstavitev 

april 2012



Program

• kaj je to EnOcean tehnologija

• kje se uporablja

• kako deluje

• proizvodi

• povezave z drugimi sistemi

• prikaz delovanja



Ime EnOcean

• pomeni  izkoriščati  za en ocean energije

• tako se imenuje firma, ki je patentirala tako 
komunikacijo

• firma EnOcean izhaja iz koncerna Siemens



Kaj je to EnOcean tehnologija

• sodobne stavbe potrebujejo veliko informacij 
in veliko fleksibilnost

• električne inštalacije morajo vse to omogočiti

• rešitev: brezžična električna inštalacija

• novost: brezžična inštalacija, ki pa ne uporablja 
baterij, to je EnOcean tehnologija

• ker je brez žic in brez baterij je EnOcean 
sodobna in skoraj EKO inštalacija



Kje se uporablja EnOcean

• nove stavbe: kjer so veliki prostori in steklene 
stene

• stare stavbe: izboljšati energetsko učinkovitost 
brez gradbenih posegov

• še starejše stavbe: zaradi spomeniško - varstvene 
zaščite zaželeni čimmanjši gradbeni posegi



Zelo primerno za montažne, 
pasivne, eko hiše

• Zaradi zahtev po dobri izolaciji, je želja po 
čimmanjših inštalacijskih posegih

• Brez vzdrževanja, ekološka inštalacija

• Ne povzroča elektro-smoga

• Omogoča električno inštalacijo skladno s feng-
shui filozofijo

• Omogoča enostavne spremembe lokacij 
električnih stikal



Primer: hotelska soba



Kje je že vgrajena EnOcean oprema

• Samo nekaj referenc v svetu, kjer so EnOcean 
opremo od leta 2003 vgradili  v več kot  
200.000 objektov



Poslovne stavbe



Tipska EnOcean oprema



Hoteli



Tipska EnOcean oprema



Šole, vrtci



Tipska EnOcean oprema



Bolnišnice, domovi za starejše



Tipska EnOcean oprema



Spomeniško zaščitene zgradbe



Tipska EnOcean oprema



Kje je že vgrajena EnOcean oprema

• v Sloveniji



Slovenija



Kako EnOcean deluje

• Vsak senzor (stikalo) ima oddajnik.

• Vsak aktuator (rele) ima sprejemnik.

• Med senzorjem (oddajnikom) in aktuatorjem 
(sprejemnikom) obstoja brezžična komunikacija –
prenos signala 

• Senzor za svoje delovanje koristi okoljsko energijo v 
mehanski, svetlobni ali toplotni obliki

• Sprejemnik se nahaja bližje porabniku, zato ima 
stalen vir napajanja



Viri energije

• Senzorji (oddajniki) se napajajo iz sprememb okoljske 
energije v obliki:
– mehanske energije

– svetlobne energije

– toplotne energije



EnOcean senzorji



EnOcean aktuatorji (sprejemniki)



Doseg

• 300m prosto

• 30m skozi betonsko steno

• za večje razdalje ali za 
premagovanje večjih 
kovinskih mas se 
uporablja ponavljalnike

• ponavljalnik - repeater 
ima stalno napajanje 
(230V ali 24V)



EnOcean temperaturna regulacija



EnOcean temperaturna regulacija



EnOcean temperaturna regulacija



EnOcean temperaturna regulacija



Razširjenost

• EnOcean module 
(sprejemnike in oddajnike) 
izdeluje firma EnOcean
GmbH

• EnOcean module v svoje 
naprave vgrajuje že več kot 
120 firm po svetu, ki so 
včlanjene v EnOcean
Alliance

• združenje EnOcean Alliance
z več kot 250 člani skrbi za 
standardizacijo uporabe 
EnOcean tehnologije



na koncu:       

• Hvala za pozornost 


