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PROBLÉMY POWERLINŮ
1   Zásuvky s různou fází
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způsobujícími rušení
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PO WERLINE 
rychlejší než WI-FI
Nejnovější modely powerline adaptérů přenášejí data po elektrické síti 
rychleji než kdy dříve. Poradíme vám, jak tato zařízení, představující zajíma-
vou alternativu k Wi-Fi, optimálně nastavit a používat.
C H R I S TO P H  S C H M I DT,  R A D E K  K U B E Š

P
oužití powerline adaptérů bylo vždy především praktické: 
na rozdíl od Wi-Fi nezastaví tok dat v elektrickém rozvodu 
silná zeď, a dokonce ani větší vzdálenost. Navíc je můžete 

použít prakticky do jakékoli elektrické zásuvky. Problém však 
představovala rychlost přenosu dat, která v praxi nedosahova-
la ani kvality 100Mb/s  Ethernetu, přestože výrobci slibovali 
propustnost na úrovni 200 až 500 Mb/s.

I tento klíčový parametr se ale postupně zlepšuje a výrobci začí-
nají dodávat powerline adaptéry s nominální rychlostí 600 Mb/s. 
To je možné díky použití technologie MIMO, která odesílá data na 
několika frekvencích zároveň. V našem praktickém trestu se nám 

tak podařilo dosáhnout až dvojnásobných přenosových rychlostí 
ve srovnání se staršími adaptéry. Svým novým modelům věří i sa-
mi výrobci, a tak je vybavili gigabitovými LAN porty, zatímco před-
chozí adaptéry obsahovaly pouze 100Mb/s síťové přípojky, přesto-
že se chlubily propustností až 500 Mb/s.

Abyste mohli využít optimální výkon powerline adaptérů 
ve vaší síti, je třeba pamatovat na několik základních pravidel. 
Důležitější než pořízení nejrychlejšího adaptéru na trhu může 
být například jeho správné připojení do zásuvky na vhodné fá-
zi a také co nejméně rušivých spotřebičů v síti. Vše si ukážeme 
v následujících návodech.   AUTOR@CHIP.CZ
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POWERLINE:
Optimální zapojení
Nejlepšího výkonu vaší datové sítě 
v elektrickém rozvodu dosáhnete při 
dodržení následujících rad.

1 
NáVrH SíTě Teoreticky může být v rámci jedné sítě připojeno 
více než 250 powerline adaptérů. Nicméně všechny adaptéry 

se dělí o jednu celkovou šířku pásma a každý má i svou vlastní 
režii (tzv. overhead), což dohromady znamená významný pokles 
výkonu v případě použití osmi až deseti adaptérů v  jedné síti. 
Jestliže všechny použité adaptéry splňují tzv. homeplug stan-
dard, není problém v použití více zařízení od různých výrobců. 
Maximální dosah na úrovni 300 metrů je spíše teoretický, velmi 
přitom záleží na tom, na jaké fázi jsou powerline adaptéry pro-
pojeny. V domácnostech jsou v různých částech bytu požívány 
až tři fáze a  powerliny mohou fungovat optimálně pouze 
v  případě propojení společnou fází. Přechod na jinou fázi je 
možný pouze ve skříni s  pojistkami nebo u  trojfázových 
spotřebičů, jako jsou například elektrické sporáky. Jestliže se vám 
nedaří propojení dvou powerline adaptérů na větší vzdálenost, 
může vám pomoci instalace tzv. spřahovače fází (coupler) v ceně 
několika stokorun.

2 
OPTIMÁLNÍ ZAPOJENÍ ADAPTÉRŮ Všechny typy powerline 
adaptérů poskytují nejvyšší výkon pouze při svém zapo-

jení do zásuvek ve zdi. Použití různých prodlužovaček snižuje 
rychlost přenosu dat. Pokud potřebujete do stejné zásuvky za-
pojit i další spotřebiče, pořiďte si powerline adaptér s průchozí, 
stíněnou zásuvkou. Do té pak můžete zapojit i prodlužovačku 
s více zásuvkami, vyhněte se však spotřebičům, které by mohly 
být zdrojem rušení.

3 
ŠIFROVÁNÍ PŘENOSU Signál z  powerline adaptérů by mohl 
teoreticky přesahovat prostor vašeho bytu a být dostupný 

i  v  elektrických zásuvkách vašich sousedů. Proto je velmi 
důležité datový přenos šifrovat. Postup aktivace šifrování je 
u většiny adaptérů stejný – je třeba přidržet příslušné tlačítko 
na jednom z adaptérů (dokud nezačne blikat jeho stavová dio-
da) a pak do dvou minut stisknout stejné tlačítko i na dalším 
adaptéru v síti. Dojde k výměně hesla a datový provoz už bude 
šifrovaný.

4 
NASTAVENÍ VLASTNÍHO HESLA V  ovládacím rozhraní power-
line adaptérů se přesvědčte, zda opravdu všechna zařízení 

používají šifrování. Rovněž vám doporučujeme změnit si 
výchozí heslo na vaše vlastní.

5 
PŘIPOJENÍ DALŠÍCH ZAŘÍZENÍ Z  cenových i  praktických 
důvodů by bylo nesmyslné připojovat všechna zařízení 

v  jedné místnosti prostřednictvím vlastních powerline 
adaptérů. Také by se tím snížila maximální dostupná šířka pás-
ma. Řešením je použití powerline adaptérů s  integrovaným 
přepínačem, který má dva či více LAN konektorů. Také můžete 
použít samostatný přepínač, ke kterému dovedete signál z po-
werline adaptéru. Pamatujte na to, že k  pětiportovému 
přepínači připojíte pouze čtyři zařízení, jelikož jeden port za-
bere kabel z powerline adaptéru.
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Praktické doplňky k powerline adaptérům
Powerline adaptéry mají samy o sobě poměrně omezené funkce – prakticky jen nahrazují LAN kabel, který by byl natažený mezi 
dvěma propojenými zařízeními. Existují však různé doplňky, které funkce vaší sítě využívající elektrický rozvod rozšíří o užitečné funk-
ce. Díky standardu homeplug lze zařízení různých výrobců libovolně kombinovat

Jak se vypořádat 
S RUŠENÍM
1 

OTESTUJTE RYCHLOST Jestliže je přenos dat prostřednictvím 
powerlinů příliš pomalý nebo nespolehlivý, použijte pro 

změření rychlosti aplikaci JPerf (bit.ly/nQaL0z). Bezplatný pro-
gram je třeba instalovat na dva počítače propojené přes power-
line adaptéry, na jednom z nich pak nastavte režim »Server«. 
Druhý počítač použijte v režimu »Client« a v nastavení »Trans-
mit« zadejte »3600 Seconds«, abyste měli dostatek času pro-
vést následující kroky.

2 
ZDROJE RUŠENÍ Přenos dat v  elektrické síti brzdí rušení od 
různých spotřebičů. Jde především o různé napájecí adap-

téry (především ty malé a špatně odstíněné) a elektromotory 
(například kompresor ledničky). Sledujte výkyvy v přenosu dat 
v aplikaci JPerf, pokud vypnete či odpojíte některé z potenciálně 
rušivých zařízení.

3 
JINÉ ZAPOJENÍ Když odhalíte nějaký spotřebič způsobující 
rušení, zkuste jej zapojit do průchozí, stíněné zásuvky na 

powerline adaptéru. Pomůže také, pokud jej zapojíte do jiné zá-
suvky, která nebude na stejné fázi jako ta s powerlinem.

1

2

3

WEBOVÁ KAMERA
Kameru Devolo dLAN LiveCam (cca 
2 800 Kč) stačí jen připojit do elektrické 
zásuvky. Prostřednictvím powerline 
adaptéru a vašeho routeru se kamera 
propojí se serverem výrobce, ze kterého 
pak umí streamovat živé vysílání do va-
šeho iPhonu nebo smartphonu s Andro-
idem. Infračervené diody umožňují ka-
meře i noční vidění.

SPÍNACÍ ZÁSUVKA
Powerline adaptér AVM Fritz Powerline 
546E (cca 2 800 Kč) kombinuje hned něko-
lik funkcí. Je vybaven Wi-Fi adaptérem 
pro rozšíření vaší bezdrátové sítě, stejně 
jako dvěma LAN konektory pro připojení 
dvou počítačů či jiných zařízení. Integro-
vanou elektrickou zásuvku lze ovládat na 
dálku prostřednictvím dalších zařízení ne-
bo vypínat podle časového plánu. Rovněž 
lze měřit a zaznamenávat proud, který zá-
suvkou prochází.

TELEVIZE ZE ZÁSUVKY
Devolo dLAN TV SAT Starter Set 
(cca 17 500 Kč) obsahuje speciální satelit-
ní tuner, ze kterého je televizní signál ší-
řen prostřednictvím elektrického rozvodu. 
K televizi umístíte přijímač připojený pro-
střednictvím powerline adaptéru. Tímto 
způsobem můžete satelitní televizi roz-
vést do více místností po bytě či v domě. 
Další přijímače v sadě s powerlinem vy-
jdou cca na 8 600 Kč.
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CENOVÝ TIPVÍTĚZ TESTU

Nejrychlejší 600Mb/s powerline adaptéry 
Při praktickém testu jsme zapojili powerline adaptéry do zásuvek 
ve čtyřech různých místnostech v bytě. Na rozdíl od konkurence 
dokázal vítězný adaptér Devolo dLAN 650+ přenášet data i po 
ochranném vodiči elektrického rozvodu. Díky tomu dosáhl vyni-

kající přenosové rychlosti i mezi vzdálenými body 2 a 4. Měření ve 
stejné zásuvce v bodě 1 jsme provedli pouze pro srovnání – na 
takto malou vzdálenost by použití powerline adaptérů 
samozřejmě nemělo smysl.

DEVOLO DLAN 
650+ STARTER KIT

ALLNET ALL 
168600 DOUBLE

ZYXEL 
PLA5215

TP-LINK 
TL-PA6010KIT

ZYXEL 
PLA5205

1. MÍSTO 2. MÍSTO 3. MÍSTO 4. MÍSTO 5. MÍSTO
ORIENTAČNÍ CENA SADY / JEDNOHO KUSU 3 500 Kč / 1 900 Kč 2 200 Kč / - 2 500 Kč / 1 300 Kč 1 300 Kč / - 2 000 Kč / 1 300 Kč

CELKOVÉ HODNOCENÍ �= 97,6 �= 82,6 �= 74,4 �= 73,4 �= 67,0
VÝKON (60 %) �= 100 �= 78 != 60 "= 62 #= 52

ERGONOMIE (20 %) $= 89 %= 91 %= 91 %= 91 &= 90
VYBAVENÍ (20 %) '= 99 &= 90 �= 100 $= 89 &= 90

DATA A NAMĚŘENÉ HODNOTY
RYCHLOST V BODU 1 (STEJNÉ ZÁSUVKY) 205 Mb/s 228 Mb/s 239 Mb/s 242 Mb/s 231 Mb/s

RYCHLOST V BODU 2 (BLÍZKO, MALÉ RUŠENÍ) 57 Mb/s 43 Mb/s 30 Mb/s 30 Mb/s 35 Mb/s

RYCHLOST V BODU 3 (VĚTŠÍ VZDÁLENOST, MALÉ RUŠENÍ) 60 Mb/s 45 Mb/s 17 Mb/s 34 Mb/s 18 Mb/s

RYCHLOST V BODU 4 (VĚTŠÍ VZDÁLENOST, VELKÉ RUŠENÍ) 6 Mb/s 4 Mb/s 5 Mb/s 4 Mb/s 3 Mb/s

SPOTŘEBA  
PŘENOS/KLID/ÚSPORNÝ REŽIM

 

3,7/2,9/0,7 Wattů

 

3,8/3,0/0,4 Wattů

 

3,8/3,1/0,5 Wattů

 

3,0/2,5/0,5 Wattů

 

3,9/3,2/0,5 Wattů

INTEGROVANÁ ZÁSUVKA – – –
ROZMĚRY (VÝŠKA × ŠÍŘKA × HLOUBKA) 130 × 66 × 41 mm 82 × 57 × 34 mm 122 × 66 × 40 mm 63 × 46 × 40 mm 82 × 57 × 31 mm

POWERLINE 
ADAPTÉRY

Bod 2

Bod 1

Bod 3

Bod 4

OPTIMALIZACE 
výkonu
1 

RESET ADAPTÉRU Během delšího používání powerline adap-
téru se může stát, že přestane využívat velké množství 

frekvencí, jelikož byly někdy postiženy rušením. Tím se však 
omezuje rozsah použitelných frekvencí a zároveň i potenciální 
rychlost přenosu dat. V takové situaci vám pomůže reset po-
werline adaptérů do továrního nastavení a  jejich opětovné 
spárování.

2 
UPDATE FIRMWARU Stejně jako u dalších síťových zařízení se 
vyplatí pravidelně kontrolovat dostupnost nového firm-

waru pro powerline adaptéry. Ten může přinést jak vyšší vý-
kon, tak i nové funkce a lepší zabezpečení. Vyhledání a instala-
ci nového firmwaru lze provést prostřednictvím ovládacího 
rozhraní adaptéru.

3 
POUŽITÍ RYCHLEJŠÍCH ADAPTÉRŮ Nové powerline adaptéry 
přinášejí výrazné zvýšení rychlosti přenosu dat v  elek-

trické síti oproti svým předchůdcům. Při našem testování jsme 
v  bytě rozmístili čtyři nové powerline adaptéry s  maximální 
propustností 600 Mb/s  a  dosáhli jsme až dvojnásobné 
přenosové rychlosti oproti adaptérům s  nominální propust-
ností 200 nebo 500 Mb/s. 
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