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Instalacje inteligentne

Monika Czeczotek

Budujesz dom nowoczesny
i energooszczÚdny? Zastanawiasz
siÚ nad kotïem kondensacyjnym,
kolektorami sïonecznymi, pompÈ
ciepïa lub innym urzÈdzeniem
oszczÚdzajÈcym energiÚ? PomyĂl
takĝe o montaĝu systemu automatyki
domowej, która sprawi, ĝe rachunki
bÚdÈ niĝsze, a Ty dodatkowo
zyskasz… „ĂwiÚty spokój”.

Co moĝe system automatyki budynków? NaprawdÚ
bardzo wiele. Potrafi sam „wyciÈgnÈÊ” wnioski z tego,
co siÚ dzieje w domu czy na posesji i zareagowaÊ na to
w sposób odpowiedni do naszych oczekiwañ. Nie musimy
wydawaÊ poleceñ, system sam wie, ĝe trzeba „podkrÚciÊ”
wentylacjÚ, gdy w domu sÈ goĂcie, opuĂciÊ rolety na noc,
zwinÈÊ markizy, gdy wieje wiatr… WïaĂciciele ogrodów
teĝ odetchnÈ z ulgÈ: system sam uruchomi podlewanie,
gdy roĂlinom zacznie byÊ sucho lub wyïÈczy oĂwietlenie
we wszystkich zakÈtkach dziaïki po wieczornym grillu…
I chociaĝ niewiele osób zamontuje rozbudowanÈ wersjÚ
automatyki, warto poznaÊ moĝliwoĂci systemów, aby
wybraÊ te, które przyniosÈ najwiÚksze oszczÚdnoĂci
i uïatwiÈ nam ĝycie. PamiÚtajmy bowiem, ĝe im bardziej
dom bÚdzie „inteligentnie zautomatyzowany”, tym mniej
rutynowych, czasochïonnych czynnoĂci bÚdziemy przy
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nim wykonywaÊ. A w naszym dzisiejszym
zabieganym Ăwiecie sÈ to bardzo cenne
udogodnienia.

146

BUDUJEMY DOM

5/2008

systemu alarmowego. Moĝna teĝ w taki
sposób zaprogramowaÊ dziaïanie systemu,
by reagowaï na wejĂcie domowników do
domu albo do konkretnego pomieszczenia,
zapalajÈc Ăwiatïo, podkrÚcajÈc ogrzewanie
lub chïodzenie i wentylacjÚ. Rano, na czas
pobudki podniosÈ siÚ rolety, wïÈczy ekspres
do kawy i toster…
PrzeglÈd moĝliwoĂci zacznijmy od systemów majÈcych najwiÚkszy wpïyw…
na naszÈ kieszeñ.

TemperaturÈ w pomieszczeniach moĝemy
sterowaÊ, wykorzystujÈc elegancki, naĂcienny
termostat (a) lub regulator temperatury
montowany na tablicy rozdzielczej (b)

Sterowanie pracÈ instalacji
wewnÚtrznych
Ogrzewanie. W naszym klimacie kaĝdy
dom musi byÊ wyposaĝony w ogrzewanie.
Korzystamy bowiem z niego przez prawie
200 dni w roku. A to oznacza wysokie
rachunki za ogrzewanie. WïaĂnie wysokie
koszty ogrzewania byïy inspiracjÈ do
stworzenia automatyki budynku. Na ogrzewaniu moĝemy zaoszczÚdziÊ, na przykïad
przymykajÈc na noc rolety (aby zmniejszyÊ
straty ciepïa), a odsïaniajÈc je, gdy Ăwieci
sïoñce. Po co biegaÊ po caïym domu, ĝeby
je wszystkie opuĂciÊ, jeĝeli moĝe to za nas
zrobiÊ system?
Nowoczesne kotïy wyposaĝone sÈ w palniki z elektronicznÈ, pïynnÈ regulacjÈ mocy
i podïÈczane sÈ do automatyki pogodowej
i pokojowej. Wyposaĝone mogÈ teĝ byÊ
w programator pracy dziennej, tygodniowej
i rocznej, dziÚki którym moĝna zaplanowaÊ
dokïadny co do minuty cykl pracy urzÈdzenia. Kocioï bÚdzie pracowaï oszczÚdnie, gdy
wszystkie te elementy zostanÈ podïÈczone
do systemu sterowania. Wtedy to juĝ nie
automatyka przy kotle, ale automatyka
centralna bÚdzie dopasowywaÊ pracÚ
kotïa do potrzeb budynku i mieszkañców,
uwzglÚdniajÈc zapotrzebowanie domu
na ciepïo, styl ĝycia mieszkañców, zyski
ciepïa od oĂwietlenia, sïoñca, ludzi, centrali
z odzyskiem ciepïa itp.

fot. Tema (Gira)

BudujÈc nowoczesny dom, montujemy
w nim szereg waĝnych instalacji: system
grzewczy, oĂwietlenie, wentylacjÚ, klimatyzacjÚ, ochronÚ mienia. Dla bezpieczeñstwa
montujemy teĝ czujniki dymu lub tlenku
wÚgla, które stanowiÈ elementy instalacji
przeciwpoĝarowej, rolety i markizy,
które chroniÈ przed promieniowaniem
sïonecznym. WiÚkszoĂÊ z tych instalacji
moĝemy wyposaĝyÊ w programatory, które
bÚdÈ sterowaÊ pracÈ urzÈdzeñ. Jednak to
kosztuje i bywa kïopotliwe w uĝyciu – musimy kontrolowaÊ pracÚ kaĝdego systemu
i wszystkich urzÈdzeñ oddzielnie. Zamiast
tego moĝemy zamontowaÊ jeden, centralny
system sterujÈcy, który bÚdzie koordynowaï
pracÚ wspóïdziaïajÈcych ze sobÈ wszystkich
elementów. Nie bÚdzie trzeba montowaÊ
wielu przewodów elektrycznych, a to uïatwi
póěniejsze serwisowanie instalacji.
Tylko inteligentne wspóïdziaïanie
poszczególnych systemów pozwoli nam
zaoszczÚdziÊ energiÚ. I tak np. gdy otworzymy okno, wyïÈczone zostanie ogrzewanie
(zimÈ) lub chïodzenie (latem). A samo
otwarcie okna nie spowoduje uruchomienia

Sterowanie ogrzewaniem bÚdzie ïatwe za pomocÈ takiego panelu sterujÈcego

a)

fot. Zamel

Po co wïaĂciwie inteligentny
dom?

fot. Retting Heating

Przede wszystkim musimy zdefiniowaÊ
swoje potrzeby. Jakie moĝliwoĂci systemu
sÈ dla nas niezbÚdne, jakie byïyby bardzo
wygodne, a bez jakich spokojnie moĝemy siÚ
obejĂÊ. Nie kaĝdy z nas moĝe sobie pozwoliÊ
na zamontowanie peïnej automatyki budynku, gdyĝ kosztuje ona naprawdÚ duĝo.
Kiedy ustalimy juĝ listÚ priorytetów,
w czasie rozmów z konsultantami firm
oferujÈcymi systemy inteligentnego budynku
sprawděmy, na ile i za ile sÈ w stanie zrealizowaÊ nasze potrzeby. DostÚpne sÈ bowiem
systemy bardzo drogie o nieograniczonych
moĝliwoĂciach rozbudowy i adaptacji do
potrzeb klienta, a takĝe takie, które sÈ duĝo
tañsze, ale majÈ ograniczonÈ liczbÚ funkcji.
Waĝna moĝe byÊ np. moĝliwoĂÊ komunikacji
z systemem przez Internet lub SMS. Róĝne
sÈ sposoby montaĝu elementów systemu
i ïÈczenia ich ze sobÈ w jednÈ sieÊ – inny
system wybierzemy w wykoñczonym juĝ
domu, inny, gdy go dopiero budujemy i jeszcze przed nami jest wykonanie wszystkich
instalacji.

fot. Moeller Electric

Jak wybraÊ system dla domu?
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Za pomocÈ pilota lub panelu dotykowego moĝna
dowolnie programowaÊ sceny Ăwietlne, a oprócz tego regulowaÊ
temperaturÚ w pomieszczeniu, podnosiÊ i opuszczaÊ rolety

fot. Comech

W dobrze ocieplonych budynkach najwiÚcej ciepïa „ucieka” przez
okna. Dlatego wiÚc automatyka budynku moĝe zimÈ opuszczaÊ rolety
w pomieszczeniach, w których nikt nie przebywa, a których nie
ogrzewajÈ promienie sïoneczne, a podnosiÊ je wszÚdzie tam, gdzie
promieniowanie sïoneczne ogrzewa pomieszczenie przez szybÚ. Jest
to przecieĝ darmowa energia. Taki sam mechanizm zadziaïa, gdy
wieje silny, zimny wiatr. Spowoduje on opuszczenie rolet w oknach
od strony nawietrznej.
Tanie ogrzewanie to takĝe centrala wentylacyjna z odzyskiem
ciepïa, pompa ciepïa lub gruntowy wymiennik ciepïa. BÚdÈ one
wykorzystane w sposób optymalny, gdy nad caïoĂciÈ bÚdzie czuwaÊ
automatyka budynku, która uwzglÚdni temperaturÚ panujÈcÈ na
zewnÈtrz, liczbÚ osób i zyski ciepïa w domu. DziÚki temu praca centrali wentylacyjnej bÚdzie wykorzystana w maksymalnym zakresie,
a kocioï bÚdzie uzupeïniaï ogrzewanie.
Gdy wietrzymy pomieszczenie, ogrzewanie zostanie w nim automatycznie wyïÈczone, a wïÈczone ponownie, gdy od okna nadejdzie
sygnaï o jego zamkniÚciu.
Jeĝeli mamy zamontowany na posesji system przeciwoblodzeniowy, moĝe byÊ on takĝe sterowany za pomocÈ systemu automatyki
budynku. Uruchomi on ogrzewanie rur, podjazdów i rynien po
opadach Ăniegu lub oblodzeniu i bÚdzie czuwaï nad moĝliwoĂciÈ
wyïÈczenia go i koniecznoĂciÈ ponownego wïÈczenia.
Ogrzewanie to takĝe ciepïa woda uĝytkowa. System automatyki
moĝe nadzorowaÊ podgrzewanie c.w.u., wyïÈczaÊ cyrkulacjÚ wtedy,
gdy nikt z wody nie korzysta, a wïÈczaÊ w chwili, gdy np. ktoĂ
wejdzie do ïazienki. Cyrkulacja moĝe siÚ takĝe uruchamiaÊ w godzinach, w jakich mieszkañcy zwykle siÚ myjÈ. Wszystko zaleĝy od
preferencji domowników.
System automatyki budynków bÚdzie teĝ optymalnie wykorzystywaï pracÚ kolektorów sïonecznych, które zazwyczaj sÈ stosowane
do ogrzewania c.w.u., tak by dawaïy rzeczywiste oszczÚdnoĂci
na zuĝyciu energii.
Wentylacja. Jest to drugi, doĂÊ drogi w uĝytkowaniu system, gdyĝ
w nowoczesnych domach stosowana jest zazwyczaj wentylacja
mechaniczna. IloĂÊ powietrza wtïaczanego do pomieszczeñ moĝe
byÊ regulowana przez czujniki dwutlenku wÚgla umieszczone
w poszczególnych pomieszczeniach i bÚdzie siÚ pïynnie zmieniaÊ
w zaleĝnoĂci od zuĝycia tlenu. Gdy iloĂÊ CO2 wzroĂnie, system
doprowadzi do pomieszczenia wiÚcej powietrza, gdy zuĝyjemy
mniej tlenu, dopïynie go mniej. Jest to bardzo wygodne, gdy wszyscy
domownicy zasiadajÈ wspólnie do kolacji, oglÈdajÈ razem telewizjÚ

lub gdy w domu sÈ goĂcie. System pïynnie dopasowuje swojÈ
wydajnoĂÊ do liczby osób jednoczeĂnie przybywajÈcych w pomieszczeniu.
Automatyka zapewnia uruchomienie równieĝ wentylatorów
w ïazience i w w.c. zaprogramowane wg potrzeb uĝytkowników.
Na obniĝenie kosztów wentylacji i ogrzewania ma wpïyw zastosowanie odpowiednich urzÈdzeñ do odzysku ciepïa, np. centrali
wentylacyjnej z odzyskiem ciepïa. SprzÚĝenie pracy centrali
z centralnÈ automatykÈ zaowocuje skoordynowanym przeïÈczaniem urzÈdzeñ. Moc grzewcza kotïa bÚdzie automatycznie dostosowywana do pracy centrali – zwiÚkszy siÚ, gdy centrala bÚdzie
dostarczaÊ mniej ciepïa, obniĝy, gdy tylko centrala podejmie pracÚ. DziÚki temu nie odczujemy dyskomfortu, a jednoczeĂnie praca
rekuperatora bÚdzie wykorzystana w stopniu maksymalnym.
W okresie zimowym duĝa iloĂÊ energii zuĝywana jest na
zapewnienie odpowiedniej wilgotnoĂci powietrza nawiewanego.

Sterowanie pracÈ systemu grzewczego
i wentylacyjno-klimatyzacyjnego przynosi
bardzo duĝe oszczÚdnoĂci w ciÈgu roku – sÈ to
bowiem instalacje najdroĝsze w eksploatacji
Do jego nawilĝenia wykorzystuje siÚ parÚ wodnÈ wytwarzanÈ
w wytwornicach elektrycznych, które zuĝywajÈ bardzo duĝo prÈdu.
Automatyka zaïÈczy system nawilĝania tylko w czasie przebywania
ludzi w budynku.
REKLAMA
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fot. Tema (Gira)

Inteligentny budynek
w sposób optymalny steruje
oĂwietleniem w domu i na
zewnÈtrz. A ma to duĝe znaczenie ekonomiczne – przecieĝ
oĂwietlenie jest potrzebne
przez caïy rok i zuĝywa duĝo
energii.
Moĝemy zaprogramowaÊ
powtarzalne sceny Ăwietlne,
czyli takie, z których czÚsto
Za pomocÈ dotykowego panelu sterujÈcego moĝemy
korzystamy.
Inaczej oĂwiezaprogramowaÊ i sprawdziÊ wiele funkcji, które dbajÈ o nasz
komfort: na przykïad sprawdziÊ stan oĂwietlenia w poszczególnych tlamy salon do wieczornego
pomieszczeniach
oglÈdania telewizji, inaczej do
czytania, brydĝa czy imprezy
Klimatyzacja. Teraz, gdy latem panujÈ
towarzyskiej. Wystarczy zaprogramowaÊ
coraz wiÚksze upaïy, klimatyzacja przestaje
wïÈczenie kilku lamp z odpowiednim
byÊ luksusem, a staje siÚ koniecznoĂciÈ. Jest
natÚĝeniem, a potem zamiast ĝmudnego
jednak duĝym obciÈĝeniem dla budĝetu
wïÈczania i wyïÈczania wszystkich Ăwiateï,
domowego. Dlatego wszelkie rozwiÈzania
wystarczy tylko jedno przyciĂniÚcie guzika
techniczne zmierzajÈ do maksymalnego
w pilocie. Jest to wygodne równieĝ poza
obniĝenia kosztów eksploatacji tej drogiej
domem, gdy zapomnimy wyïÈczyÊ Ăwiatïo
instalacji. ZaoszczÚdziÊ energiÚ pomogÈ
w odlegïym koñcu ogrodu – moĝna bÚdzie
rolety i ĝaluzje w oknach, a takĝe markizy.
wyïÈczyÊ je, nie wychodzÈc z domu.
W godzinach silnego nasïonecznienia bÚdÈ
Sterowanie scenami Ăwietlnymi moĝe
one opuszczane na okna, w które Ăwieci
byÊ jeszcze wygodniejsze – moĝemy tak
zaprogramowaÊ system, ĝe Ăwiatïo bÚdzie siÚ
sïoñce. NocÈ natomiast bÚdÈ podnoszone,
dziÚki czemu pomieszczenia ochïodzÈ siÚ od
samoczynnie zapalaïo w czÚĂci jadalnianej
zimniejszego powietrza na zewnÈtrz.
salonu, gdy usiÈdziemy przy stole, a uruchomienie telewizora spowoduje wïÈczenie wyDuĝe oszczÚdnoĂci przyniesie stosowanie
latem gruntowych wymienników ciepïa
branego przez nas relaksujÈcego oĂwietlenia.
(GWC) lub rekuperatorów. Automatyka
Równieĝ w kuchni Ăwiatïo moĝe oĂwietlaÊ
tylko te blaty robocze, przy których przebybudynków dobierze w sposób optymalny
temperaturÚ na zewnÈtrz i w domu, przy
wamy, zmniejszajÈc oĂwietlenie w innych
której system chïodzÈcy moĝe pracowaÊ oraz
czÚĂciach pomieszczenia. Futuryzm? Nie, to
przewidzi najlepszy moment na regeneracjÚ
naprawdÚ jest moĝliwe.
GWC.
InnÈ moĝliwoĂciÈ jest uruchamianie
oĂwietlenia wzdïuĝ najczÚĂciej uczÚszczanych tras.
System automatyki budynku moĝe
OĂwietlenie w poszczególnych
wykonaÊ wiele dziaïañ po otrzymaniu
pomieszczeniach jest uruchajednego polecenia
miane w zaprogramowanych
odstÚpach czasu i z odpowiedW okresie letnim najwiÚksze koszty
nim natÚĝeniem, zaleĝnym od naszych
wynikajÈ z ochïadzania i osuszania
preferencji. WygodÚ tego docenimy, np.
powietrza zewnÚtrznego. A wytworzenie
wracajÈc wieczorem do domu. Czujnik
1 kW chïodu kosztuje tyle, co dostarczenie
ruchu uruchomi oĂwietlenie na drodze
4 kW ciepïa. Dlatego automatyka budynku
od bramy do garaĝu, a potem po kolei
optymalizujÈca i ograniczajÈca do minimum
bÚdzie siÚ zapalaÊ z odpowiednim
pracÚ systemów chïodniczych, zapewnia
opóěnieniem, doprowadzajÈc nas do
ograniczenie kosztów eksploatacyjnych.
domu. W nocy moĝemy skorzystaÊ z tej
StosujÈc klimatyzacjÚ, naleĝy uniemoĝliwiÊ
funkcji, programujÈc zapalanie przytïuotwieranie okien w okresie letnim i na odmionego Ăwiatïa na drodze z sypialni
wrót. OtwierajÈc okna, naleĝy wyïÈczaÊ
do ïazienki lub z sypialni rodziców do
system klimatyzacyjny.
sypialni dzieci.
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Moĝemy wykorzystywaÊ czujniki obecnoĂci osób w konkretnych pomieszczeniach
i zaïÈczaÊ oĂwietlenie zgodnie z ich wskazaniami.
Moĝna teĝ wïÈczyÊ funkcjÚ utrzymywania
staïego poziomu oĂwietlenia, która sprawi,
ĝe sztuczne Ăwiatïo bÚdzie uzupeïniaïo niedostatki Ăwiatïa naturalnego i w zaleĝnoĂci
od potrzeb – zwiÚkszaïo lub zmniejszaïo
swojÈ moc.

System zabezpieczenia
budynku
Instalacja alarmowa, monitoring. ¿yjemy
w niebezpiecznych czasach, dlatego wiele
domów jest pod opiekÈ systemu monitoringu. Coraz wiÚcej osób zakïada w domu
systemy alarmowe, które skutecznie chroniÈ
przed rabunkiem. System automatyki budynku daje wiÚcej moĝliwoĂci. Przede wszystkim zabezpiecza caïy domu, gdy wychodzÈc,
przyciĂniemy odpowiedni przycisk.
Wszystko odbywa siÚ automatycznie,
system sprawdza, czy zamkniÚte sÈ drzwi
i okna, opuszcza rolety antywïamaniowe,
blokuje furtkÚ, bramÚ i drzwi garaĝowe.
Uaktywnia takĝe system alarmowy –
w domu i na terenie caïej posiadïoĂci oraz
wzdïuĝ ogrodzenia. A dziÚki temu, ĝe system sprawdzi najpierw, czy wszystkie okna
sÈ pozamykane, nie powinien uruchomiÊ siÚ
faïszywy alarm.
Ciekawym elementem systemu moĝe byÊ…
elektroniczny pies, którego sïychaÊ, choÊ tak
naprawdÚ nie widaÊ. Zïodzieja jednak moĝe
skutecznie odstraszyÊ.
Dotykowe ekrany sterujÈce róĝniÈ siÚ
wyglÈdem i dostÚpnymi funkcjami

fot. SMARTech

Sterowanie
oĂwietleniem
budynku

fot. LCN

fot. SMARTech
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fot. WiĂniowski

Sterowniki montuje siÚ w rozdzielnicy (a), w puszce
podtynkowej (b) albo na Ăcianie

Wieczorem, gdy idziemy spaÊ i gasimy Ăwiatïa, system
alarmowy uaktywnia siÚ samoczynnie we wszystkich nieuĝytkowanych pomieszczeniach, w garaĝu oraz na dworze.
Co zrobi system, gdy wykryje zïodzieja? Przede wszystkim powiadomi nas, firmÚ ochroniarskÈ, z którÈ mamy podpisanÈ umowÚ i policjÚ. Uruchomi nagrywanie wydarzeñ.
Moĝemy takĝe zafundowaÊ niespodziankÚ nieproszonemu
goĂciowi. Gdy znajdzie siÚ w ogrodzie, system podlewania
ogrodu moĝe go powitaÊ… zimnym prysznicem, a wszystkie Ăwiatïa wokóï zapalÈ siÚ.
Instalacja alarmowa to takĝe zabezpieczenia przeciwpoĝarowe oraz detektory dymu i czadu, które wykryjÈ ulatniajÈcy siÚ trujÈcy gaz. A w razie wykrycia zagroĝenia system
automatyki budynku nie tylko wïÈczy alarm, ale takĝe
uruchomi odpowiedni system ratowniczy – odetnie dopïyw
gazu i prÈdu do zagroĝonego rejonu, uruchomi intensywnÈ
wentylacjÚ w pomieszczeniu.
Czujniki zalania poinformujÈ natychmiast o zaistniaïej
awarii, odcinajÈc jednoczeĂnie dopïyw wody.
Symulacja obecnoĂci domowników. Ta opcja przyda
siÚ na czas wyjazdu domowników na urlop. System zapamiÚta, a nastÚpnie odtworzy caïy ciÈg zapalania Ăwiateï
w pomieszczeniach, jak to odbyïo siÚ losowo wybranego
dnia w przeszïoĂci. Ukïad zapalania Ăwiateï kaĝdego dnia
bÚdzie trochÚ inny. RównoczeĂnie system bÚdzie sterowaï
ĝaluzjami, roletami, markizami, tak ĝeby przypominaïo
to dzieñ z ĝycia wïaĂcicieli. CzynnoĂci, które system
wykona, dopasowane bÚdÈ do pory dnia, roku i pogody.
ZimÈ z komina bÚdzie leciaï dym, latem bÚdzie sïychaÊ, jak
pracuje jednostka zewnÚtrzna klimatyzatora…, oczywiĂcie
tylko wtedy, gdy na dworze jest gorÈco. Gdy bÚdzie sucho,
uruchomi siÚ podlewanie ogrodu.
Uruchamianie zasilania awaryjnego. Elektrownia znowu wyïÈczyïa prÈd? Zanim zdÈĝysz siÚ zdenerwowaÊ, system uruchomi zasilanie awaryjne, a w czasie przeïÈczania
podtrzyma pracÚ wszystkich urzÈdzeñ. JednoczeĂnie bÚdzie
kontrolowaï, jak dïugo jeszcze bÚdzie dziaïaï generator
prÈdu, a informacje te przeĂle do wïaĂciciela.
To nie sÈ wszystkie funkcje, które mogÈ zdjÈÊ z nas czÚĂÊ
ĝmudnych obowiÈzków i umiliÊ ĝycie. Jakie jeszcze moĝe
byÊ nietypowe zastosowanie systemu inteligentnego budynku, najlepiej podpowie nam wyobraěnia!

fot. Istpol/Luxor

fot. Satel

System automatyki budynku sam otworzy
bramÚ garaĝowÈ, gdy bÚdziemy wjeĝdĝaÊ na teren
posesji
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Gdy dom jest juĝ wykoñczony i nie ma moĝliwoĂci zamontowania dodatkowego kabla, moĝemy
zastosowaÊ kompletny system bezprzewodowy, a w nim np. bezprzewodowy przycisk (a), odbiornik
sterujÈcy do gniazdek (b) i bezprzewodowy sterownik (c)

SÈ róĝne sposoby sterowania systemem,
w zaleĝnoĂci od naszych preferencji i moĝliwoĂci finansowych. Najwygodniejszym
w obsïudze i majÈcym najwiÚcej moĝliwoĂci
programowania jest system sterowany za
pomocÈ komputera lub palmtopa. Jest on
przeznaczony zwïaszcza do domów o rozbudowanej automatyce. Moĝna teĝ wybraÊ
komunikacjÚ za pomocÈ panelu sterujÈcego,
stanowiÈcego niezaleĝny minikomputer.
Najprostszym sposobem jest programowanie
samych sterowników.
System automatyki domowej moĝna
zazwyczaj podïÈczyÊ do Internetu – moĝemy wtedy zdalnie kontrolowaÊ jego pracÚ
i zmieniaÊ ustawienia. Systemem moĝna
takĝe sterowaÊ za pomocÈ SMS-ów. DziÚki
temu moĝemy powiadomiÊ system o przewidywanej godzinie powrotu do domu. System
zaplanuje np. zwiÚkszenie mocy kotïa
odpowiednio wczeĂniej, tak aby temperatura
Systemem moĝna sterowaÊ za pomocÈ
komputera

w pomieszczeniach podniosïa siÚ na powrót
domowników. Tak samo system ogrzeje
wodÚ w podgrzewaczu, obniĝy temperaturÚ
w pokojach, czy teĝ je przewietrzy.

Czy wiesz, ĝe
Z systemem automatyki moĝna zintegrowaÊ nawet system domofonowy lub wideodomofonowy. Wideodomofon moĝe byÊ
wyposaĝony w kamerÚ rejestrujÈcÈ osoby, przebywajÈce w pobliĝu domu. Kaĝda
niepokojÈca sytuacja zostanie pokazana
wïaĂcicielowi, niezaleĝnie od tego, gdzie
siÚ on znajduje. UrzÈdzenie moĝe teĝ otworzyÊ furtkÚ na podstawie linii papilarnych,
rozwiÈzanie szczególnie przydatne, gdy
w domu sÈ maïe dzieci.

Czytnik linii papilarnych zwiÚkszy
bezpieczeñstwo domowników i wyeliminuje
ryzyko zgubienia kluczy, co jest szczególnie
ryzykowne u najmïodszych samodzielnych
domowników

fot. Tema (Gira)

Komunikacja z wïaĂcicielem

fot. Moeller Electric

System automatyki budynków tworzÈ
sterowniki. KomunikujÈ siÚ miÚdzy sobÈ,
przesyïajÈc informacje lub polecenia. Kaĝdy
sterownik odpowiada za innÈ funkcjÚ,
np. podnoszenie i opuszczanie rolet lub
mierzenie temperatury w pomieszczeniu
i odkrÚcanie lub przymykanie zaworu
termostatycznego.
System automatyki budynków moĝe
byÊ zdecentralizowany – wówczas kaĝdy
sterownik pracuje niezaleĝnie lub scentralizowany – gdy pracÈ wszystkich sterowników
zarzÈdza jednostka centralna (komputer).
Do systemu przesyïana jest ogólna
informacja, która wymaga przetïumaczenia
na jÚzyk konkretnego urzÈdzenia. Do tego
wïaĂnie wykorzystywane sÈ sterowniki,
które ogólnÈ informacjÚ przesyïanÈ przez
magistralÚ danych potrafiÈ zinterpretowaÊ
np. w postaci polecenia podnoszenia lub
opuszczania ĝaluzji. Sterowniki komunikujÈ
siÚ miÚdzy sobÈ, z jednostkÈ centralnÈ
i z czujnikami obecnoĂci osób, temperatury,
dymu itp. Ogólny standard przesyïania
informacji nazywany jest protokoïem transmisji. Protokoïy te mogÈ byÊ uniwersalne
i wykorzystane w sterownikach róĝnych
producentów (tak jest w systemie EIB) albo
utworzone na potrzeby konkretnego producenta. Dlatego pamiÚtajmy, ĝe decydujÈc
siÚ na system konkretnego producenta, bÚdziemy musieli od niego kupowaÊ wszystkie
sterowniki – czujniki, Ăciemniacze, ïÈczniki
itp. przeznaczone do pracy w systemie automatyki budynków.
Gïównym, zarzÈdzajÈcym elementem
systemu jest jednostka centralna, którÈ
moĝe byÊ np. komputer lub sterownik
mikroprocesorowy.
Sposób poïÈczenia sterowników miÚdzy
sobÈ i z odbiornikami bywa róĝnorodny.
Zazwyczaj jest to jeden dodatkowy przewód,
który ïÈczy wszystkie elementy systemu.
IstniejÈ teĝ rozwiÈzania, w których montuje
siÚ nietypowÈ instalacjÚ elektrycznÈ lub
wykorzystuje instalacjÚ juĝ istniejÈcÈ. To
ostatnie rozwiÈzanie jest przeznaczone
zwïaszcza do domów juĝ wykoñczonych.
Sterowniki (np. Ăciemniacze, wïÈczniki,
programatory) przekazujÈ polecenia do obsïugiwanych przez siebie urzÈdzeñ bezprzewodowo lub za pomocÈ kabli elektrycznych.
Sterowniki montuje siÚ na tablicy rozdzielczej, w puszkach instalacyjnych albo
na Ăcianie. Sterowniki bezprzewodowe mogÈ
byÊ instalowane w dowolnym miejscu, np.
na Ăcianie lub na lustrze.

fot. Moeller Electric

Budowa systemu

