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Co je FlowBox? 

FlowBox je multi-funkční platforma, která integruje technologie a agreguje 

procesy a řídící funkce s cílem optimalizace spotřeby energií, maximalizace 

efektivity a minimalizace nákladů. 

 

• Měření, analýza, predikce a notifikace v reálném čase -> KNOW 

• Řízení, optimalizace a automatizace chodu spotřebičů, toku 

energie -> FLOW 

• Efektivita a úspory -> GROW 
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FLOWBOX 
…řízení spotřeby energií, optimalizace provozu dle energetických zdrojů, 
podmínek a stavu senzorové sítě a potřeby… 

FlowBox 

HVAC 

VZT 

AKUMULACE 

OSTATNÍ 

GRID (SÍŤ) 

FVE 

KOGENERGACE 

BMS 

ZDROJ ENERGIE 

ŘÍZENÍ TOKU ENERGIE 

ŔÍZENÍ SPOTŘEBY 

OSVĚTLENÍ 

STROJE 

FlowBox 

SENZORY 
JINÉ ZDROJE 

PREDIKCE 



Stávající stav 
... vysoká komplexita provozů, nespojené řídící funkce, neodbornost obsluhy, 
možnost manuálního přenastavování... 
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VÝVOJ TRHU A POŽADOVANÝCH FUNKCÍ 

Jednorázová úspora / 

Jednoúčelová 

funkcionalita 

 
 

(Energetický audit, 

Termostat, atd.) 

Permanentní měření a 
optimalizace zpětným 
řízením všech funkcí 

jako celku 

 
(Měření + Řízení v reálném 

čase) 

5-10% 
10-20% 

Analýza dat a 

občasná jednorázová 

optimalizace dané 

funkce 
 

(Měření v reálném čase) 

20-40% 
do 2015 

2010-2020 

2015 + 



FlOWBOX 
Integrace technologií a agregace procesů a řídících funkcí 

Vytápění, VZT Osvětlení Větrání Spotřeba 
a tok energií 

Žádné 
autonomní 

řídící systémy 

Predikce Akumulace 
Obnovitelné 

zdroje 
Analytické 

funkce 

Kvalita odběru 
energií 

Rezervovaná 
kapacita 

Stroje a 
výroba 



Case study 
Baumruk&Baumruk s.r.o. 



Skutečné výsledky z reálného projektu 

Zákazník: Baumruk & Baumruk s.r.o. 
Strojní obrábění, svařování, laserové řezání, produkce komponentů 
a dílů pro dopravu a průmysl, 2 haly (3.ve výstavbě) celkem 12tis 
m2, 80 zaměstnanců, denní spotřeba více jak 3MWh 

 

Projekt: 
Kompletní integrace technologií a řízení objektů s propojením na 
výrobu.  
Celkem využito kolem 250 senzorů a měření 
Na systém napojeno 200 koncových zařízení řízených v reálném čase 
 

Celkové dosažené roční úspory:        CZK 1,35 mil. 

Celkové investice :  CZK 1,5 mil. 

    Návratnost: 2 roky 

S 
FlowBoxem 

Bez 
FlowBoxu 

-37% 

Jalová energie, 
účinník 
 
VZT, ventilace, 
rekuperace 
 

Autonomní regul. 
jednotky 
 

Rezervovaný 
příkon 
 
Spotřeba vody 
 

Řízení osvětlení 
 

Řízení vytápění a 
VZT 
 
Spotřeba el.energie, 
rezervovaný příkon 
 



Požadavky investora 
 
Klient intenzivně hledal řešení pro celou řadu problematických 
oblastí, se kterými se dlouhodobě ve svém provozu potýkal: 

 

• Absence měření spotřeb energií a chodu spotřebičů 

• Absence centralizace dohledu a řízení celého provozu 

• Nedostatečné možnosti ovládání jednotlivých zařízení 

• Neoprávněné zásahy pracovníků do dílčích regulací 

 



Přínosy 
 
Implementace systému FlowBox přinesla kontrolu, optimalizaci, 
flexibilitu a úspory ve všech oblastech provozu společnosti 

 
• Jednotný systém pro hospodaření s energiemi 

• Plně automatizovaný provoz 

• Maximální efektivitu při využití energií  

• Úspory 

• Dohled a notifikace v případě anomálního stavu 

• Prostor a čas věnovat se výrobě a neřešit operativní potíže se systémy 

 



Jak toho bylo dosaženo? 
 
Integrací technologií a agregací procesů a řídících funkcí 
 
Měřením 
Analýzou 
Predikcí 
Optimalizací 
Řízením 
  
…… v reálném čase 



Měření energií v reálném čase 



Měření kvalitativních parametrů 



Měření, analýza a řízení rezervované kapacity 



Další vstupy – Senzorová síť 



Řídící funkce – HVAC, VZT, větrání, …. 



Analytické funkce 



Řídící funkce - analytika 



Řídící funkce - stroje 



Řídící funkce - osvětlení 



Správa logických funkcí 



Dohled 



Backup 



FlowBox využití 

Residence 

Administrativní 

budovy 

Residenční 

komplexy 

Průmysl 

Internet 
SaaS and 

IoT Platform 

FlowBox může být nasazen buď jako dedikovaná lokální platforma v místě řízení (tzv. On 

Premise) nebo jako Cloud platforma s dohledem nad lokálními objekty nebo celky. 

Obrázek:  

SaaS/IoT option 
K

o
m

p
le

x
ita
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SEGMENTOVÉ POTŘEBY ŘEŠITELNÉ SYSTÉMEM FLOWBOX 

Dynamická 

správa 

technologií a 

infrastruktury 

Utility 

Predikce spotřeb 

vs. nákup energií 

na burze 

Rezidentní 

sektor 

Nevýrobní 

podniky / služby 

Výrobní 

podniky 

Energetické 

služby pro vlastní 

zákazníky 

Státní správa         

/ Municipality 

Smart Home 

Teplotní komfort v 

domácnosti 

Bezpečnost a 

kontrola 

Úspory 

Kontrola a 

reporting 

Úspory 

Prediktivní 

údržba 

Nové technologie 

a přístupy 

Permanentní 

kontrola 

Úspory 

Prediktivní 

údržba 

Industry 4.0 

Agregace 

nesouvisejících 

systémů  

Permanentní 

kontrola 

Úspory 

Prediktivní 

údržba 

Smart Building 

Agregace 

nesouvisejících 

systémů  

Smart City Smart Utility 

Solar / 

akumulace 




