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N
igdzie nie jest powiedziane, e stare

domy nie mog  mie  wysokiego IQ.

Mog , cho  oczywi cie, jest do tego

konieczny remont. Je eli go nie zaplano-

wali my, zawsze mo na zainstalowa  nieco

prostsz  i ograniczon  w mo liwo ciach

instalacj  radiow . Remontowany dom to

znakomita okazja na za o enie inteligent-

nej instalacji przewodowej. Za tym drugim

rozwi zaniem przemawia podstawowy ar-

gument – im starszy budynek, tym wi k-

sza pewno , e b dziemy musieli wymie-

ni , lub uzupe ni  instalacj  elektryczn ,

by spe nia a aktualne wymogi. Je eli dom

ma przestarza  „elektryk ”, to przede

wszystkim nie jeste my w nim bezpieczni.

Poza tym, nie potrafi „oszcz dza ” pr du,

przez co p acimy wy sze rachunki. Do te-

go nie mo emy ubezpieczy  domowych
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eby stary dom
zacz  my le
Przeczytanie tego artyku u zajmie Ci 20 minut

z zegarkiem w r ku. Je eli jednak nie chcesz zamie-

nia  „ ycia w domu” na „ ycie z domem” – szkoda

czasu. Przecie  musisz go po wi ci  na opuszczenie

rolet, odnalezienie spalonej arówki, podlanie ogro-

du, uruchomienie alarmu, pogaszenie wiate  w do-

mu, ustawienie ni szej temperatury na noc itd. 

W tym czasie kto  inny – doceniaj cy zalety instalacji

inteligentnej – w a nie wciska guzik przy ó ku, si ga

spokojnie po ksi k , a dom „sam robi” to wszystko. 
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sprz tów RTV, AGD i innych – adna fir-

ma ubezpieczeniowa nie podpisze z nami

umowy, dopóki nie b dziemy mieli po-

prawnej instalacji ze wszystkimi, wymaga-

nymi zabezpieczeniami. I oczywi cie, nie

mo emy za o y  najprostszych rozwi za

inteligentnych, poniewa  w starych insta-

lacjach mamy za ma o odwodów (nie wy-

starcz  np. trzy, czy cztery). Do dzi  zdarza

si , e elektrycy „starej daty” proponuj

niezorientowanym inwestorom rozplano-

wanie ca ej instalacji przy pomocy

kilku obwodów, tymczasem w do-

mu jednorodzinnym o powierzchni

150 m2 powinno by  ich ponad 30.

Je eli wi c musimy wymieni  insta-

lacj  elektryczn , to kolejnym kro-

kiem powinna by  decyzja o wyko-

naniu instalacji elektrycznej w syste-

mie inteligentnym, lub zwyk ej, ale

pozwalaj cej na pod czenie do niej

inteligencji (w zale no ci od tego, jaki

system chcemy mie ). Je eli nie jeste my

jeszcze w tym akurat momencie zdecydo-

wani na „domow  inteligencj ”, warto jed-

nak, aby my przed remontem elektryczno-

ci, udali si  na bezp atne konsultacje do

doradcy technicznego w firmie instaluj cej

wybrany przez nas system. Podpowie nam,

na co zwróci  uwag  przy poprawianiu in-

stalacji elektrycznej, eby stworzy  jak naj-

lepsze warunki do dodania elementów in-

stalacji inteligentnej (je eli system dzia a

w oparciu o zwyk  instalacj  elektryczn ,

jak np. Cardio) lub wyceni przygotowanie

okablowania instalacji inteligentnej (je eli

system wymaga specjalnego okablowania,

jak np. EIB). 

Je eli jednak nie chcemy za bardzo ingero-

wa  w budynek, musimy wybra  jak naj-

prostszy system. A to dlatego, e im bar-

dziej zaawansowany i „wszechmog cy”

chcemy mie  system, tym mocniej trzeba

b dzie rozbudowa  instalacj . Zanim wy-

bierzemy system, musimy si  w ogóle zo-

rientowa , co mo e my l cy dom i czego tak

naprawd  potrzebujemy, eby u atwi  sobie

codzienne ycie. Przy okazji warto porów-

na  koszty poszczególnych rozwi za . Je e-

li na razie przerastaj  one nasze mo liwo ci

i potrzeby, mo emy zamówi  najpotrzeb-

niejsze funkcje, a ca  instalacj  przygoto-

wa  jako otwart , czyli przystosowan  do

rozbudowy. 

DOM WSZECHMOG CY
Na coraz wi ksz  popularno  systemów

z IQ maj  wp yw trzy rzeczy. Po pierwsze –

ceny instalacji spadaj , gdy  na rynku poja-

wia si  coraz wi cej firm zaj-

muj cych si  jej zak adaniem.

Po drugie – rozwi zania inteli-

gentne spotykamy w domach

znajomych, rodziny – tam si

z nimi oswajamy, poznajemy

ich u yteczno  i sami zak a-

damy ca y system, lub wybra-

ne cz ci. Po trzecie – stawia-

my naszym domom coraz

wy sze wymagania. Dzi  mu-

sz  one by  naszymi

partnerami. Nie chce-

my si  nimi wiecznie

zajmowa , a wr cz

wymagamy, eby dom

zajmowa  si  nami

i u atwia ycie. I to

pocz wszy od zapala-

nia wiate , kiedy prze-

kr camy klucz w zam-

ku, po podlanie ogrodu

w czasie naszej nieobecno ci,

poprzez poranne podgrzanie

pod ogi w azience czy dbanie

o bezpiecze stwo posesji, kie-

dy wyje d amy.

PO CO MI TO? 
No w a nie, czy u atwienia,

jakie oferuje nam dom inteli-

gentny warte s  kosztów za-

o enia instalacji? Co b dzie,

gdy zabraknie pr du, czy zo-

staniemy uwi zieni w naszym m drym bu-

dynku? Czy instalacja inteligentna nie jest

tylko wymys em dla wyci gania pieni dzy

i robienia wra enia na s siadach? Nie. Roz-

s dnie zaprojektowana instalacja inteligent-

na zwi ksza bezpiecze stwo nasze i domu,

pozwala oszcz dza  energi , ogranicza do

minimum czas, który musimy codziennie

po wi ca  na powtarzalne czynno ci zwi -

zane z obs ug  domu jednorodzinnego, po-

zwala na d ug  nieobecno  bez przykrych

konsekwencji (w amanie, zasuszony ogród,

wyzi biony budynek itd.). Oczywi cie, e

instalacja inteligentna jest dro sza od zwy-

czajnej elektrycznej, ale te  zapewnia zupe -

nie inny komfort ycia – szczególnie lu-

dziom starszym, chorym, czy maj cym ma-

e dzieci.

M dry, czyli bezpieczny.

Instalacja pozwala w du ym

stopniu zwi kszy  bezpie-

cze stwo mieszka ców, za-

równo pod k tem awarii, jak

i w ama . W pierwszym przy-

padku pomocne s  wszelkiego

rodzaju czujki, np. zalania wo-

d , gazu, dymu, zbicia szyby,

ale te  nape nienia szamba

czy pracy pomp. Je eli chodzi

o alarm, to trzeba pami ta , e

musi on by  oddzieln  insta-

lacj , wzmocnion  systemem

inteligentnym. Mo e mi dzy

innymi zarz dza  mechani-

zmem otwierania i zamykania

bram, drzwi i okien – poma-

gaj  w tym specjalne czujki

(kontaktrony) informuj ce

o tym, które skrzyd a s

otwarte. Wspó pracuje z wide-

ofonem i domofonem oraz

elektrycznymi ryglami, pro-

gramuje dost pno  (mo li-

wo  otworzenia) poszczegól-

nych wej . Umo liwia stero-

wanie lampami w ogrodzie –

w sytuacji wykrycia intruza

mo e o wietli  konkretne

miejsce, albo np. jednocze nie

wy czy wiat a w ca ym do-

mu dezorientuj c w amywa-

cza, czy te  odwrotnie – roz-

wietli posesj  wyp aszaj c nieproszonych

go ci. Podobnie jak wi kszo  centrali alar-

mowych, instalacja inteligentna „potrafi”

symulowa  obecno  domowników, co jest

bardzo przydatne podczas d u szych nie-

obecno ci. System zapami ta ca e sekwen-

cje naszych zachowa  (np. w czanie i wy-

czenie wiate , ustawianie aluzji) i od-

tworzy je, kiedy b dziemy na urlopie. Dzi -

ki temu, potencjalni w amywacze nie zo-

rientuj  si , e budynek jest opuszczony.

M dry, czyli oszcz dny. Sprzedawcy syste-

mów inteligentnych zapewniaj , e ich in-

stalacja zmniejszy o po ow  zu ycie energii

elektrycznej, gazu czy oleju. Jest to mo li-

we, ale tylko w teorii – oszcz dno ci te s  za-

zwyczaj liczone dla warunków wyidealizo-

wanych, kiedy u ytkownik prowadzi bar-

dzo uregulowany tryb ycia. W praktyce

bezpieczniej jest mówi  o 20-30 proc.
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POROZMAWIAJ

Z NNIM

Systemu instalacji inteli-

gentnej nie da si  omówi ,

ani tym bardziej zamówi ,

przez telefon. Tym bardziej

nie ma co liczy  na to, e

sprzedawca podczas

pierwszej rozmowy poda

nam przybli one koszty.

Dobrego specjalist  pozna-

my przede wszystkim po

tym, e nie b dzie si  spie-

szy  – po wi ci du o czasu

na dok adne poznanie na-

szego domu, przedyskutuje

potrzeby i oczekiwania

wszystkich domowników

oraz ich tryb ycia. Dzi ki

temu b dzie móg  nam za-

proponowa  najbardziej

ekonomiczne rozwi zania,

a potem odpowiednio za-

programowa  instalacj .

Nie oczekujmy wi c, e

mo emy rozpocz  rozmo-

w  od pytania – ile to

kosztuje? Realna wycena

jest mo liwa dopiero przy

wykonaniu pierwszego,

wst pnego projektu. 

Jednym pprzyciskiem mmo esz uuruchomi  kkilka

funkcji ((fot. MMerten)

fo
t.
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oszcz dno ciach, które s  realne nawet przy

mniej ustabilizowanym rozk adzie dnia

i miesi ca. Wiemy, e dzi ki wbudowanej

elektronice nowoczesny kocio  mo e praco-

wa  w ci gu doby tylko w wyznaczonym za-

kresie (np. wczesnym rankiem ogrzewa

mieszkanie do wy szej temperatury, w ci -

gu dnia obni a temperatur , podwy sza j

po po udniu, kiedy wszyscy wracaj  i po-

nownie zmniejsza na noc – domownicy

pi ). W systemie inteligentnym kocio  b -

dzie dodatkowo reagowa  na obecno  osób

w danym pomieszczeniu – po co ogrzewa

pokój, w którym nikogo nie ma przez kilka-

na cie godzin albo ma otwarte okna czy

drzwi i szkoda dostarcza  ciep o do wie-

trzonego pomieszczenia. System mo e roz-

poznawa  te  dzia anie alarmu – je eli w a-

nie zosta  w czony dla ca ego domu, ozna-

cza, e wszyscy wyszli i mo na obni y  tem-

peratur . My l cy dom potrafi równie

oszcz dza  pr d. Je eli wychodz c do pracy

cz sto zapominamy wy cza wiat a, mo-

emy tak zaprogramowa  system, e sam je

wy czy – wystarczy sygna  od alarmu, e

zosta  uzbrojony a to oznacza, e wszyscy

wyszli. Mo na skorzysta  te  z opcji pozwa-

laj cej wy czy  wszystkie wiat a jednym

przyciskiem. Albo ustawi  opcj  wy czenia

wszystkich wiate , ale z pozostawieniem

tych w holu, na korytarzu, przed domem

itd. Gdy chcemy oszcz dza  na pracy ka -

dej arówki, to dobrze je li w pomieszcze-

niach zainstalujemy czujki ruchu. wiat o

b dzie si  zapala o przy wej ciu osoby i sa-

mo gas o po jej wyj ciu. Oszcz dno ci zale-

 te  od nat enia wiat a, dlatego warto

zaprogramowa  delikatniejsze na dzie

i mocniejsze na noc. W ogrodzie mamy

dwie podstawowe opcje – w czanie si

wiate  z nastaniem zmierzchu lub tylko

w momencie pojawienia si  jakiej  osoby.

Mo liwe s  rozwi zania mieszane.    

M dry, czyli funkcjonalny. Im bardziej

wzrasta tempo ycia, tym wi ksz  wag

przywi zujemy do wygody i funkcjonalno-

ci naszych domów. Nie chcemy, eby ka -

dego dnia czas zabiera y nam rutynowe

czynno ci podstawowej obs ugi budynku,

jak zamykanie i otwieranie okien, ustawia-

nie i kontrola pracy wentylacji, klimatyza-

cji, ogrzewania, czy podnoszenie i opusz-

czanie rolet itd. System inteligentny potra-

fi zarz dza  ca ymi zespo ami urz dze .

Najbardziej efektowne jest oczywi cie wia-

t o, a szczególnie ustawianie scen wietl-

nych. Polega to na zaprogramowaniu ró -

nych ustawie  uruchamianych jednym

przyciskiem z panelu na cianie, albo pilo-

ta, np. „relaks”, „go cie”, „praca”, „pora-

nek”, „noc”. W opcji „noc” mo na ustawi ,

na przyk ad, zapalenie si  przyciemnionych

wiate  na korytarzu, prowadz cych do a-

zienki i kuchni, gdzie te  s  w czone nie-

które punkty wietlne. Has o „go cie” mo-

e oznacza wiat a w holu i nastrojowe

o wietlenie salonu kinkietami i lampami.

System pozwala tak e zarz dza  prac alu-

zji, czy elementami na zewn trz – rynno-

wym systemem grzewczym, nawadnianiem

ogrodu, utrzymaniem basenu, filtrowaniem

wody, podgrzewaniem podjazdów i tarasów.

Domem mo na sterowa  przez Internet czy

telefon – kilka godzin przed powrotem

z wypadu na narty, wystarczy wyda  ko-

mend , eby komputer podniós  tempera-

tur  w pomieszczeniach, podgrza  podjazd

i taras usuwaj c zalegaj cy nieg, ustawi a-

luzje itd. Instalacja u atwia równie ycie

codzienne. Rodzice, którzy dowiedzieli si ,

e ich dzieci wcze niej wróc  ze szko y, mo-

g  przez Internet odci  niektóre gniazdka,

co uniemo liwi np. w czenie telewizora

czy komputera. Maj c w domu starsze oso-

by, podobnie mo na sprawdza , czy nie za-

pomnia y one wy czy elazka lub ku-

chenki, albo zamkn  drzwi wej ciowych.

2 0 0 6 11−12
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SZTUCZNA IINTELIGENCJA

Na pocz tku systemy inteligentne

by y stosowane jedynie w budyn-

kach u yteczno ci publicznej. 

Firmy od razu odkry y korzy ci

p yn ce z zamykania setek okien

jednym przyciskiem, pilnowania

przez komputer wy czenia dzie-

si tek zostawionych arówek,

sterowania temperatur , aluzja-

mi, klimatyzacj  itd. Pierwsi pa-

sjonaci przenie li nowe technolo-

gie do swoich du ych i kosztow-

nych rezydencji. Wraz ze wzro-

stem zainteresowania rozszerza-

a si  grupa wykonawców, jak

równie  pojawia y si  nowe,

uproszczone systemy. Ceny spa-

da y, a  do poziomu osi galnego

dla przeci tnego inwesto-

ra. Pe ne instalacje inteli-

gentne s  jednak nadal

drogie – dla domu 150 m2,

mog  osi ga  cen  rz du

70-90 tys. z . Z kolei, je eli

wybierzemy kilka najpotrzebniej-

szych opcji, koszt zatrzyma si  na

poziomie 20-30 tys. z . Z rozbudo-

w  systemu nie warto przesa-

dza . Trzeba natomiast dopilno-

wa  projektu i dobrze wybra

ekip  wykonawcz .

Szczególnie w przypadkach insta-

lacji wymagaj cych specjalnego

okablowania – niektóre b dy po-

pe nione na etapie projektowania

i zak adania instalacji, s  nie do

naprawienia podczas programo-

wania. Dlatego pami tajmy, 

eby dom my la  za nas, najpierw

my musimy pomy le  i nauczy

go tego poprzez dobry projekt

i m dre zaprogramowanie

instalacji.   

fo
t.
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European Instalation Bus to nazwa standar-

dowego systemu, którego elementy produ-

kuje wiele firm. G ówn  cech  tego rozwi -

zania jest wysokie zaawansowanie inteligen-

cji – to w a nie w EIB jednym przyciskiem

mo emy ods oni  rolety, podgrza  pod og

w azience, wy czy

wiat a dooko a do-

mu i na korytarzach,

pu ci  muzyk  i uru-

chomi  ekspres do

kawy. Dzieje si  tak

dlatego, e w przeci-

wie stwie do wi k-

szo ci rozwi za  in-

teligentnych EIB nie

tylko wykonuje poje-

dyncze funkcje, ale

mo e je dowolnie

wi za  i programo-

wa  w pe ne uk ady.

W praktyce oznacza

to, e mo emy zapro-

gramowa  konkretne

ustawienia na wyj-

cie z domu, przyj-

cie, odwiedziny go-

ci, noc itd. i uruchamia  je jednym ruchem

d oni. Systemem mo na zarz dza  spoza do-

mu – poprzez telefon, lub internet. Dzi ki

EIB b dziemy sterowa  o wietleniem w do-

mu i na posesji, regulowa  prac  ogrzewa-

nia oraz wentylacji i klimatyzacji uwzgl dnia-

j c wietrzenie (poprzez otwieranie i zamyka-

nie okien) sterowa  roletami, aluzjami

i markizami, oraz systemami alarmowymi. 

Zamiast w czników montujemy specjalne

mikrosterowniki, które czymy ze sterowni-

kiem centralnym, dzi ki czemu umo liwiamy

wspó prac  miedzy poszczególnymi elemen-

tami domu, np. wiat em i ogrzewaniem.

Elementy ze sterownikiem czymy specjal-

nym cztero y owym, ekranowym przewo-

dem, tzw. magistral  komunikacyjn . W ten

sposób ograniczamy liczb  przewodów. Do

systemu mo na dokupi  specjalny sprz t

RTV i AGD. Je eli w „inteligentnej” lodówce

EIB sko czy si  jaki  produkt, mo e poinfor-

mowa  o tym swojego w a ciciela SMS-em.

Popsute elazko b dzie „wiedzia o” i przeka-

e u ytkownikowi informacj  o tym, co zo-

sta o w nim uszkodzone. 

EIB ppomy li
o wwszystkim zza cciebie

Local Control Network przypomina EIB, nie

jest mo e tak zaawansowany, ale za to mniej

kosztuje. Mo e wspó pracowa  z za o onymi

wcze niej systemami, np. alarmowym.

Umo liwia sterowanie wiat em, roletami,

ogrzewaniem, bramami i urz dzeniami elek-

trycznymi. U ytkownik mo e kontrolowa

system ogl daj c wizualizacj  na ekranie

monitora, mo e te  sam zmienia  wi kszo

ustawie  i zapisywa  je pod dowolnymi przy-

ciskami. W LCN modu y instalowane w roz-

dzielnicy, jak i w puszkach podtynkowych, s

jednocze nie czujkami i „wykonawcami” po-

lece . Dzi ki temu rozdzielnica systemu jest

niewielka, zmniejsza si  równie  d ugo  ka-

bla potrzebnego do instalacji. Plusem syste-

mu jest mo liwo  zastosowania zwyczaj-

nych przycisków, ale pasuj  te  od EIB. Aby

móc za o y  system LCN wystarczy, podczas

uk adania instalacji elektrycznej, doda  jed-

n y  w przewodach. 

LCN mma zzwyczajne
przyciski

Luxor nie wymaga specjalnego oprogramo-

wania, okablowania, ani wy czników dzi ki

czemu jego cena jest ca kiem przyst pna.

Aby za o y  system, trzeba mie  poprawnie

poprowadzon  instalacj  elektryczn , wraz

ze wszystkimi koniecznymi zabezpieczenia-

mi. Jest prostszy i ta szy ni  instalacja EIB,

ale ma mniej mo liwo ci, a poza tym – nie

daje si  nim sterowa  spoza domu przez te-

lefon, sms-em, czy przez Internet. Mo na

natomiast wykorzystywa  zegary czasowe,

czujniki ruchu i wy czniki zmierzchowe. 

System programuje si  samodzielnie po-

przez pokr t a i przyciski znajduj ce si  na

modu ach. Mo emy w cza  i wy cza  wy-

brane obwody wietlne, uruchomi wiat o

w ca ym domu jednym przyciskiem, w cza

wiat o na okre lony czas. Kupuj c modu

ciemniaj cy musimy zamontowa  przyciski-

ciemniacze. Pozwoli nam to na sterowanie

prac  lamp, oraz zaprogramowanie do

trzech scen wietlnych. Prac  rolet, aluzji

i markiz mo emy zarz dza  montuj c modu

do sterowania roletami. Modu y umieszcza

si  w skrzynce rozdzielczej – maksymalnie

mo e by  ich 16. Ka dy z nich obs uguje do

czterech obwodów. Bardzo wygodna jest

mo liwo  stopniowej rozbudowy systemu.

Zak adaj c instalacj  nie trzeba wykorzysty-

wa  jej wszystkich mo liwo ci, kolejne funk-

cje mo na dodawa  w zale no ci od rod-

ków i potrzeb. 

LUXOR taniej,
ale nnie nna ttelefon

fo
t.

 CC
o
m

e
ch

System ma ponad dwadzie cia lat. Miesz-

ka cy Danii najpierw wykorzystywali go

w fabrykach do sterowania produkcj . Zado-

woleni z efektów przenie li go do biur, a po-

tem do domów. Dupline umo liwia w czanie

i wy czanie urz dze ,

sterowanie o wietle-

niem, roletami, ogrze-

waniem, podnosi bez-

piecze stwo budynku

poprzez liczne czujki

np. zalania wod , dy-

mu. Centrum systemu

to generator kana owy.

Poprzez dwu y owy

przewód magistralny

(np. przewód telefo-

niczny) wysy a on sy-

gna  steruj cy urz dze-

niami. Podstawowym

poleceniem systemu

jest w cz/wy cz. Mo -

na jednak doda  kilka

skomplikowanych funk-

cji. Sygna  z generatora

mo e dotrze  nawet na

odleg o  10 km.

DUPLINE
s ucha ssi  SSMS-óów

R
E

K
L

A
M

A
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M O D E R N I Z A C J A

W ród wszystkich systemów Cardio jest in-

teligentnym kosztowym minimalist  – umo -

liwia zarz dzanie domowymi urz dzeniami

elektrycznymi, steruje i kontroluje o wietle-

niem, a dodatkowo jest wyposa ony w sys-

tem alarmowy. Nie wymaga specjalnego

okablowania. Do sterowania wykorzystuje

obwody instalacji elektrycznej. Jest najlep-

szym rozwi zaniem tak e dla „spó nials-

kich”, którzy dopiero po wyremontowaniu

ca ej instalacji elektrycznej, zdecydowali si

na dodanie rozwi za  inteligentnych. Oczy-

wi cie, instalacja elektryczna i o wietlenio-

wa musi by  u o ona w sposób zgodny z dzi-

siejszymi standardami – podzielona na du

liczb  obwodów (zako czonych bezpiecznika-

mi). Cardio kontroluje 160 grup wietlnych,

integruje pod czone systemy mi dzy sob

urz dzenia i systemy. Np. czujki alarmowe

mog  sterowa  o wietleniem (np. w hallu).

Wspó pracuje z systemami klimatyzacji,

ogrzewania i wentylacji. Umo liwia zapro-

gramowanie do 42 scen wietlnych, w cza

i wy cza sprz t AGD i RTV, rolety, instalacje

nawadniaj ce i inne dowolne urz dzenie

elektryczne. Programowanie systemu

i sterowanie nim odbywa si  poprzez panel

dotykowy. 

Podpowiada WW odzimierz PPaj k,

specjalista zz ffirmy BBest AAudio

System w zasadzie nie potrzebuje specjalne-

go okablowania, wi c nawet je eli przed

rozpocz ciem remontu nie my leli my o za-

o eniu rozwi za  inteligentnych, nadal nic

straconego. Wystarczy, e mamy poprawnie

wykonan  instalacj  elektryczn . W przy-

padku, kiedy podczas remontu instalacja jest

wymieniana, lub rozbudowywana warto, aby

inwestor lub jego elektryk skontaktowa  si

z nami, by w zale no ci od potrzeb optymal-

nie przystosowa  instalacj  do indywidual-

nych potrzeb. Potem wystarczy zaprojekto-

wa  system i przy czy  go do instalacji

elektrycznej grupuj c funkcjonalnie odpo-

wiednie obwody. Cardio to jeden z najta -

szych na rynku systemów inteligentnego do-

mu. Decyduje o tym nie tylko brak specjali-

stycznego okablowania systemowego (steru-

je obwodami instalacji elektrycznej i o wie-

tleniowej), ale fakt, i  do sterowania pod -

czonymi urz dzeniami i systemami wykorzy-

stywane s  standardowe wy czniki.

CARDIO wwystarcza
zwyczajna eelektryka

System pozwala na bezprzewodowe sterowanie

o wietleniem, roletami, ogrzewaniem, klimaty-

zacj , bramami itd.

Odbiorniki steruj ce

mieszcz  si  w stan-

dardowych puszkach

podtynkowych lub

bezpo rednio w obu-

dowach sterowanych

urz dze . Zasi g bez-

przewodowej instalacji

to 30-50 m w domu i 100-150 m w terenie

otwartym. Odbiorniki mocowane w puszkach

maj  funkcj  routing'u, czyli podawania sygna-

ów pomi dzy sob , co pozwala na zwi kszenie

zasi gu takiej instalacji. Systemem sterujemy

u ywaj c pilota, bezprzewodowych przycisków

zasilanych z baterii (trwa o  do 10 lat) lub pa-

neli steruj cych. Przyciski mo na montowa  na

ka dej powierzchni (w cznie ze szk em), ponie-

wa  od spodu s  zupe nie p askie. Dodatkowym

plusem jest to, e mo na je dowolnie przenosi ,

bez kucia cian. Wszystkie ustawienia mo na

zmienia  przy u yciu komputera z bezp atnym

programem MRF – samodzielnie, lub z pomoc

fachowców z firm instalacyjnych. Dystrybutorzy

zapewniaj , e system Xcomfort jest do 50 proc.

ta szy, ni  np. instalacja EIB, a ponadto nie po-

trzebuje dodatkowych przewodów jak inne sys-

temy „inteligentnego budynku”.

Podpowiada MMariusz TTomaszewski,

specjalista zz ffirmy MMoeller

Bezprzewodowy system sterowania Xcomfort

idealnie sprawdza si  w istniej cych domach,

(remontowanych, odnawianych) oraz tych nowo

stawianych. Aby go za o y  wystarczy mie  do-

brze wykonan , standardow  instalacj  elek-

tryczn , ze wszystkimi wymaganymi zabezpie-

czeniami, podzielon  na odpowiedni  liczb

obwodów. Pierwszym krokiem do za o enia

Xcomfort'u jest zg oszenie si  do firmy Moeller,

gdzie bezp atnie zostanie przygotowany projekt

instalacji i jego wycena. Fachowcy mog  te  po-

jecha  do domu inwestora – na miejscu omówi

potrzeby domowników i zaplanowa  instalacj .

Plusem Xcomfort'u jest to, e jest otwarty na

wszelkie rozbudowy – na pocz tku mo emy zde-

cydowa  si  tylko na niektóre elementy syste-

mu, a w miar  zmieniania si  naszych potrzeb

(np. kiedy w domu pojawi  si  ludzie starsi, czy

dzieci), mo na go dowolnie zmieni , bez dodat-

kowych remontów i kosztów.

XCOMFORT
bez kkucia ii kkabli

Charakterystyczne dla systemu Lutron jest

to, e musi si  on w ca o ci sk ada  z syste-

mów w asnej marki. Ma du e mo liwo ci –

sterowanie wiat em, ogrzewaniem, wenty-

lacj , klimatyzacj , urz dzeniami domowymi,

alarmem. Po zaprogramowaniu systemem

steruje si  przy pomocy niewielkiej klawia-

tury. Mo emy wybra  jedn  z trzech metod

budowy systemu o wietlenia. Pierwsza –

centralna – ma wszystkie elementy wyko-

nawcze w jednym miejscu, czyli w rozdzielni-

cy (wysoko  szafki mo e mie  nawet

150 cm). Wad  rozwi zania jest wysoki

koszt kabli, którymi trzeba okablowa  ca y

dom. Metoda lokalnych modu ów umieszcza-

nych obok obs ugiwanych pomieszcze  po-

zwala zmniejszy  ilo  okablowania. Od roz-

dzielnicy do lokalnych „minirozdzielnic” pro-

wadzony jest jeden przewód zasilaj cy, a ob-

wody o wietleniowe rozprowadzane s  do-

piero od tego

modu u. Minu-

sem jest ko-

nieczno  mon-

ta u w cianach

dodatkowych

skrzynek ze

ciemniaczami

i przeka nikami.

Trzecia metoda, to instalacja hybrydowa,

najcz ciej polecana u ytkownikom. Cz

domu sterowana jest z rozdzielnicy g ównej

a cz  z lokalnych modu ów. Lutron ci le

wspó pracuje z systemem alarmowym,

wzmacniaj c jego dzia anie np. blokuj c

mo liwo  wy czenia wiat a przez w amy-

wacza, albo wysy aj c sygna  do instalacji

alarmowej o konieczno ci uruchomienia do-

datkowych zabezpiecze . System ma wiele

„my l cych” funkcji jak tryb wakacyjny, czy

logiki warunkowej. Instalacja opiera si  na

tradycyjnych przewodach elektrycznych, któ-

rych ilo  i grubo  zale y od stopnia rozbu-

dowy systemu. Elementy steruj ce mo na

montowa  podtynkowo albo w postaci paneli

na ciennych. Koszt instalacji Lutron jest cz -

sto zmniejszany poprzez wprowadzenie lo-

kalnych urz dze  Grafik Aye. Jest to podtyn-

kowa skrzynka o wymiarach ok. 20x10x5 cm,

zawieraj ca ciemniacze oraz wy czniki

i umo liwiaj ca niezale ne sterowanie

ród ami wiat a. Steruje si  ni  klawiatur

i pilotem.

LUTRON
musi bby  mmarkowy

fot. MMoeller

fot. LLuxmat
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instalacja inteligentna
info rynek

EIB
ABB 022 515 25 00 www.abb.pl
BERKER 061 817 99 00 www.berker.pl
ELEKTRIS 061 652 23 11 www.elektris.pl
ELMARK ((BUSCH-JJEAGER)

042 637 70 57 www.elmark.net.pl
EL-TTEAM 032 204 36 28 www.el-team.com.pl
EMA EEPC ((JUNG) 022 856 88 56 www.ema-epc.com.pl
HAGER PPOLO 032 324 01 00 www.hager.pl
INTELIDOM 022 512 00 80 www.intelidom.pl
IRA 022 752 07 36 www.ira.pl
ISTPOL 022 663 48 15 www.istpol.pl
LUXMAT 022 868 80 50 www.luxmat.pl
MERTEN 022 641 75 85 www.merten.pl
MIKROENERGETYKA 058 551 25 68

www.mikroenergetyka.com.pl
POZELM 061 653 49 40 www.pozelm.pl
SMARTECH 022 436 00 26 www.smartech.pl
SPRINT 089 522 11 00 www.sprint.pl
TEMA ((GIRA) 022 868 76 32 www.tema.pl

Lutron
ART CCINEMA 012 640 20 00 www.artcinema.pl
EUREKA 058 620 92 65
LUXMAT 022 868 80 50 www.luxmat.pl

Luxor
EL-TTEAM 032 204 36 28 www.el-team.com.pl
ISTPOL ((THEBEN) 022 663 48 15 www.istpol.pl

Dupline
EL-TTEAM 032 204 36 28 www.el-team.com.pl
INVENSYS BBUILDING SSYSTEM PPOLAND

071 364 39 29 www.ibsp.pl
ISTPOL ((DOEPKE) 022 663 48 15 www.istpol.pl

Cardio
BEST AAUDIO 042 633 38 57 www.bestaudio.pl
RGB AAUDIO 0504 290 715 www.rgbaudio.com.pl

Xcomfort
MOELLER 022 843 44 73 www.moeller.pl

Inne
ASTAT 061 848 88 71 www.astat.com.pl
C&C PPARTNERS TTELECOM

065 525 55 55
www.domnet.ccpartners.pl

CENTRAL EELEKTRO 012 636 14 62
www.central.krakow.pl

MASTER TTELEKOM 022 812 71 71 www.inteligentne.pl

Firmy

w ssystemie XXcomfort
sterowanie bbezprzewodowe

sterowanie oo wietleniem, bbram  ggara ow

o wietlenie: 14 punktów wietlnych

(w tym 13 pracuj cych na zasadzie

w cz/wy cz i 1 ciemniacz); automatyczne

sterowanie w zale no ci od pory dnia i tygo-

dnia; sceny wietlne; symulacja obecno ci;

sposób ssterowania: indywidualny lub grupowy;

2 panele centralnego sterowania; pilot do

sterowania poszczególnymi punktami wiet-

lnymi i bram ; 14 bezprzewodowych przycisków

przykr canych lub przyklejanych w dowolnym

miejscu w domu; gwarancja: 1 rok;

(wycena wg firmy Moeller)

w ssystemie CCardio
sterowanie pprzewodowe

sterowanie oo wietleniem, aluzjami/roletami,

ogrzewaniem

o wietlenie: 25 punktów wietlnych ze ciem-

niaczami; czasowe sterowanie w zale no ci od

pory dnia, tygodnia, roku; symulacja obecno ci;

sposób ssterowania: 2 panele steruj ce, dotyko-

we; przez telefon (tonowe wybieranie)

z potwierdzeniem wykonanego zadania;

klucze zbli eniowe, tzw. pastylki dotykowe;

gwarancja: 2 lata;

Okablowanie systemowe (kabel typu CAT5)

wykonuje firma zewn trzna.

(wycena na podstawie firmy Best Audio)

w ssystemie LLutron
sterowanie pprzewodowe

sterowaniem oo wietleniem

o wietlenie: ok. 60 punktów wietlnych (moc do

60 Watt) regulowanych grupowo (do 800 Watt)

na zasadzie w cz/wy cz i ciemniania; sceny

wietlne; ustawianie czasu przej cia mi dzy

zaprogramowanymi sekwencjami zdarze ;

sposób ssterowania: panel dotykowy, na cienny,

pilot na podczerwie  (dop ata ok. 390 z );

gwarancja: 2 lata;

(wycena na podstawie firmy Luxmat)

w ssystemie LLuxor
sterowanie pprzewodowe

sterowanie oo wietleniem

o wietlenie: 45 punktów wietlnych

(w tym 27 pracuj cych na zasadzie

w cz/wy cz, 18 ciemniaczy);

symulacja obecno ci; sceny wietlne;

sposób ssterowania: indywidualnie lub grupowo

w cznikami/wy cznikami;

zabezpieczenie: funkcja paniki,

wy cznik czasowy, 

mo liwo  zastosowania czujek ruchu; 

gwarancja: 2 lata;

(wycena na podstawie firmy Istpol)

w ssystemie DDupline
sterowanie pprzewodowe

sterowanie oo wietleniem, aluzjami/roletami,

podlewaniem oogrodu

o wietlenie: 48 punktów wietlnych (w tym 18

ciemniaczy, 30 na zasadzie w cz/wy cz);

sterowanie w zale no ci od pory dnia

i nat enia o wietlenia zewn trznego;

symulacja obecno ci; sceny wietlne;

aluzje: 15 szt., reaguj  na warunki

pogodowe;

sposób ssterowania: indywidualnie lub grupowo

w cznikami/wy cznikami;

gwarancja: 2 lata;

(wycena wg firmy El-Team)

w ssystemie EEIB
sterowanie pprzewodowe

sterowanie oo wietleniem, aluzjami/roletami

o wietlenie: 20 punktów wietlnych

(w tym 16 na zasadzie w cz/wy cz i 4 ciem-

niacze); sceny wietlne; 3 czujki ruchu; 

aluzje/rolety: w ka dym pomieszczeniu; 

sposób ssterowania: panel steruj cy dotykowy,

przyciski do ka dego pomieszczenia

(montowane na sta e); pilot na podczerwie ;

gwarancja: 2 lata

(wycena wg firmy Merten)

11 7730 zz

48 1150 zz

10 4400 zz

11 0000 zz

29 0000 zz

55 0000 zz

Ile kkosztuje iinstalacja iinteligentna?
cena zz mmonta em

fo
t.

 MM
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Wi cej... ceny, firmy, produkty, kalkulatory, artyku y
Kliknij na www.budujemydom.pl/cozaile/inteligentne

oprac. Anna Laszuk

parter

pi tro
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