
BUDUJEMY DOM 6/2018124

ARTYKU  PROMOCYJNY G-U POLSKA 

Idea inteligentnego, zdalnie sterowane-
go domu staje si  niezwykle popular-
na. Elementy wpisuj ce si  w t  koncep-

cj  coraz cz ciej pojawiaj  si  w domach 
i mieszkaniach. Jednym z nich jest monta
si owników okiennych, dzi ki którym mo li-
we staje si  sterowaniem oknem nawet z dru-
giego ko ca wiata. 

FUNKCJE SI OWNIKÓW
Grupa GU w szerokiej ofercie rozwi za  dla 
inteligentnego domu posiada równie  si-
owniki okienne. Dzieli si  je na te o zasi-

laniu 24 V pr du sta ego oraz 230 V pr du 
zmiennego. Zasilanie 24 V stosuje si  zazwy-
czaj w budynkach u yteczno ci publicznej. 
W przypadku zagro enia po arowego sys-
temy oddymiania automatycznie uchylaj
okna. W domach, czy mieszkaniach, w któ-
rych g ównym celem monta u si owników 
jest przewietrzanie, stosowane jest zasila-
nie 230 V. W takim przypadku istnieje mo -
liwo  wyboru pomi dzy si ownikiem ukry-
tym lub nawierzchniowym. Wersja ukryta 
jest zabudowana w profilu okna, a wi c ca -

kowicie niewidoczna. Obie wersje cz  si
z si ownikiem rygluj cym. 

ELTRAL K18 DK
Najcz ciej stosowanym rodzajem si owni-
ków s  si owniki a cuchowe. Zasada ich 
dzia ania jest prosta – silnik zamontowany 
w si owniku wysuwa a cuch. W przypad-
ku rozwi za  proponowanych przez GU a -
cuch mo e wysun  si  na szeroko  od 200 
do 800 milimetrów. Innowacyjnym rozwi -
zaniem jest si ownik Eltral K18 DK do okien 
rozwierno-uchylnych, który mo e by  sto-
sowany niezale nie we wszystkich oknach 
tworzywowych, aluminiowych i drewnia-
nych. W cznik klawiszowy aktywuje funk-
cj  rozwarcia okna i umo liwia sterowanie 
oknem w celu przewietrzania. Bezpieczne 
i szczelne domkni cie zapewnia dodatkowo 
zabudowany nap d ryglowy VAN DK.

ZDALNE STEROWANIE 
I CZUJKA POGODOWA
Monta  si owników daje sporo mo liwo ci 
zdalnego sterowania. Uchyli  okno mo na za 

pomoc  przycisku, sterowania radiowego lub 
smartfona. Ta ostatnia funkcja jest najbardziej 
innowacyjna, daje równie  najwi cej mo li-
wo ci. Warto wyposa y  okna w modu  ste-
ruj cy GU Controller IO, który w zestawieniu 
z central  zarz dzaj c  (np. Tahoma Premium 
marki Somfy) „ czy” okno z telefonem, a my 
za pomoc  aplikacji mo emy sprawdza  czy 
okno jest zamkni te/otwarte. W dowolnej 
chwili istnieje mo liwo  otwarcia lub za-
mkni cia okna z dowolnego miejsca na zie-
mi (potrzebny jest tylko dost p do Internetu).  

wietnym rozwi zaniem proponowanym 
przez GU jest te  centrala pogodowa. W przy-
padku deszczu lub silnego wiatru czujka au-
tomatycznie reaguje i zamyka okno. Czujk
mo na zaprogramowa  w dowolny sposób, 
tak aby dzia a a przy odpowiedniej sile wia-
tru czy cz stotliwo ci opadów. To rozwi zanie 
przydatne szczególnie w letnich miesi cach 
– gdy w obawie przed deszczem zamykamy 
okna przed wyj ciem do pracy, a w efekcie 
wracamy do nieprzewietrzonego mieszkania. 

Si owniki okienne to proste rozwi za-
nie, które bez problemu mo na zainstalo-
wa  w ka dym domu. Niewielkie rozmiary 
urz dzenia oraz mo liwo  indywidual-
nego dopasowania do okna daje mnóstwo 
mo liwo ci.  

– proste rozwi zanie dla nowoczesnego domu

Inteligentne okna
Si owniki do okien zapewniaj  nie tylko wygod  u ytkowania, ale rów-
nie  bezpiecze stwo. Szczególnie w letnich miesi cach, kiedy cz sto 
wietrzymy pomieszczenia, automatyka w oknach okazuje si  pomocna.
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