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Představte si ...

Kontrola vibrací nosných 
konstrukcí

Sledování znečištění 
ovzduší

Dohled pouličních 
světel

Dohled odpadových 
systémů

Telemetrie provozu

Management 
parkovacích míst

Dohled semaforů
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Meteorologické stanice 
a srážkoměry 

Kontrola 
a zabezpečení

odlehlých míst

Vážení úlů

Sledování vašeho psa 
na procházce

Telemetrie a asset tracking 
zemědělských strojů

Hlídání skotu 

Sledování průtoku 
potoka

Představte si ...
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Představte si ...
Řízení provozu 

technologických
prostor

Sledování zásilek a vozidel

Zabezpečení proti 
odcizení

Smart metering

Přenosy signalizace



Sigfox otevírá nové obchodní příležitosti 
a přináší reálné benefity napříč všemi odvětvími

Zemědělství & životní prostředí
Správa hospodářských zvířat, 

sledování stavu půdy

Industry 4.0
Facility management, 

prediktivní údržba 

Utility
Odečty vody a energií

Obchod
Sledování majetku

Veřejný sektor
Nakládání s odpady

Zdraví
Bezpečnost seniorů

Domácnost & životní styl
Automatizace 
domácnosti

Automobilový průmysl & správa 
vozového parku
Sledování vozidel
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Další technologická revoluce
connecting everything
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Jak to funguje

K oživení potřebujete
senzor a přenos signálu

Senzor s vysílačkou

Přenos signálu

Cloud
Datové úložiště

Prostor, který chci oživit
Například chci sledovat, 
jestli je určitý prostor
zatopen vodou Vidím, že sledovaný bod

signalizuje vytopenou plochu

Zařízení, na kterém
přijímám informaci
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Jak to funguje

Masivnímu rozšíření IoT stojí
v cestě technická překážka

Senzor s vysílačkou

Přenos signálu

Cloud
Datové úložiště

Prostor, který chci oživit
Například chci sledovat, 
jestli je určitý prostor
zatopen vodou

Vidím, že sledovaný bod
signalizuje vytopenou plochu

Zařízení, na kterém
přijímám informaci

g

Největší překážka

• Zdroj energie
• Spolehlivá konektivita
• Dostupná cena

Přenos signálu
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Strategie pro internet lidí a věcí se liší

Jak to funguje

Internet lidí Internet věcí

Přenos velkého objemu dat

STRATEGIE:

Jednoduchý a nenáročný provoz

STRATEGIE:

Rychlost
Bandwidth
Multimedia

Málo energie
Nízká cena
Dostupnost
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Jak to funguje

LowBand vs. HighBand

Dosah

Jednoduchost dat

Vysoký

Nízký

Komplexní Jednoduchá

Relevantní pro přenos
velkého objemu dat

Technologie nemá
vyvinuté využití

a standard

Vysílání jednoduchých
a malých zpráv

Technická specifikace:
• 868 MHz 
• Národní pokrytí
• 140 zpráv denně
• 12 Byte / jedna 

zpráva
• Downlink/Uplink
• Bezpečné proti 

Regionální sítě,
ne národní pokrytí
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Obchodní model je rozdělen na tři části

SIGFOX Network Operator

• Provozuje síť vysílačů
• Poskytuje technickou podporu 
• Udržuje systém a řeší výpadky

Strategický
Partner

VASP
(Value Added Solution Providers)

• Vyvíjí komerční řešení a aplikace
• Poskytuje podporu a servis

koncovým zákazníkům

Prodává a realizuje obchody

Technologické
řešení

Poskytuje řešení, 
jeho podporu a rozvoj
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Aktuální pokrytí – síť Sigfox celosvětově

• Nyní 33 států

• Do roku 2018 60 států

• Transparentní a bezplatný roaming

• SimpleCell Networks: jeden z 
nejrychlejších roll-out celosvětově 
(partnerství s T-Mobile)



• Aktuální pokrytí 90% populace 
a 86% území 

• Plné pokrytí konec 2017

• Možnost individuálního dokrývání 
dle požadavku

• Rozdíl mezi pokrytím pro měření 
a tak, aby fungovaly šachty, 
parkování, pokovená okna v 
kancelářských budovách

• SimpleCell má i 20% podíl ve 
slovenském operátorovi 
(aktuálně 30% pokrytí)

Aktuální pokrytí – síť Sigfox v ČR a SR
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Implementace v praxi

Nyní 10 miliónů zařízení v síti celosvětově

SmartCity 
E-Health
Industry 4.0
Logistika
Prediktivní maintenance
Insurance, Security
Sledování dětí, psů, kol, aut...

Přes 80 výrobců HW a integrátorů v ČR 
připravující komerční řešení na Sigfox
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Akcelerometr GPS

Odečty hodnot
- vodoměry
- elektroměry
- plynoměry
- ventily
Alarmy
- zaplavení vodou
- otevření dveří
- sabotáž
- porušení plomby

Senzory

Sledování stavů
(neinvazivní)
- vibrace
- provozní hodiny stroje
- změna orientace (např. 
krádeže stromů)
- neoprávněné pohyby 
(mimo definovaný čas)

Sledování polohy
- vagonů
- palet
- vozidel
- přívěsů
- zboží
Logistika
- sledování parametrů 
přepravy a změna v 
případě porušení 
definovaných podmínek 
(teplota, přetížení, vlhkost, 
čas)

Implementace v praxi
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Implementace v praxi – Smart City

• Dopravní situace

• Parkovací systémy

• Bezpečnostní signalizace

• Monitoring prostředí

• Hlukové mapy

• Vzdálené odečty - utility

• Pečovatelské služby

SMART CITY DEMO
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Rádi Vám zodpovíme jakékoliv další otázky.


