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Zanim rozpocznie si

budowa lub remont 

domu, warto 

zaplanowa  w nim 

instalacj , która 

wyra nie zwi kszy 

komfort ycia. 

Jest ni  automatyka 

domowa, zwana 

instalacj  inteligentn .

znie si

mont

na us ugach
domu

Instalacje
inteligentne      

Monika Czeczotek

Takie has a jak „automatyka budynku” czy 

„instalacje inteligentne” kojarz  si  z luk-

susem, tymczasem owe instalacje staj

si  coraz atwiej dost pne dla buduj cych 

w asne domy. Taniej  urz dzenia elek-

troniczne, a wi c i te, które w takich do-

mach pracuj . Instalacj  najlepiej zapla-

nowa , gdy dopiero przymierzamy si  do 

budowy domu – jej koszty b d  wówczas 

ni sze, a mo liwo ci – wi ksze, ale warto 

o niej równie  pomy le  planuj c remont 

domu. Niezale nie od etapu prac budow-

lanych zawsze konieczny jest profesjonal-

ny projekt.

Projekt instalacji
Automatyka budynków steruje prac  urz -

dze  zasilanych pr dem elektrycznym, za-

tem dobrze jest zaprojektowa  j  jak naj-

wcze niej – najlepiej po wykonaniu projektu 

architektonicznego budynku. Aby mog a

sterowa  nie tylko prac  urz dze  elektrycz-

nych, takich jak o wietlenie czy system 

alarmowy, ale tak e ogrzewaniem, klimaty-

zacj  czy te  otwieraniem i zamykaniem ro-

let i zamków w drzwiach, wymagana jest 

wspó praca specjalistów z poszczególnych 

dziedzin. Powinni oni okre li  wymagania, 

jakie maj  spe nia  poszczególne instala-

fot. Luxmat

Inteligencja

REMONT/MODERNIZACJA
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cje, eby mog y by  sterowane przez system 

automatyki budynku, a tak e dobra  takie 

urz dzenia – si owniki, zawory, rolety czy 

te  specjalistyczne czujniki – eby „chcia y” 

z wybran  automatyk  wspó pracowa . Aby 

powsta  projekt instalacji inteligentnej, trze-

ba ustali , gdzie b d  osobne strefy grzew-

cze, ile b dzie osobno sterowanych grup 

wiate , które okna i drzwi maj  by  kontro-

lowane, które gniazda maj  by  od czane 

od pr du przed wyj ciem z domu i gdzie b -

dzie sta  sprz t audio-video sterowany przez 

system.

W jaki sposób wybra
automatyk  do domu?
Przede wszystkim musimy zapozna  si

z ofertami ró nych firm i zastanowi  si , ja-

kie elementy s  dla nas niezb dne, jakie po-

dane, a bez jakich si  obejdziemy. Pe na 

wersja automatyki domowej dost pna jest je-

dynie dla nielicznych, ale warto zainwesto-

wa  nawet w wersj  okrojon . Nawet taka 

mo e bowiem u atwi  i uprzyjemni  ko-

rzystanie z ró nych urz dze  domowych, 

a przede wszystkim – obni y  koszty eks-

ploatacyjne wynikaj ce z ich pracy.

Firm , której ofert  chcemy pozna  i któ-

rej przedstawimy nasze priorytety, trze-

ba poinformowa , czy budowa jest dopiero 

w planie, ju  si  rozpocz a czy te  cho-

dzi o dom, który ma by  remontowany. 

Wi kszo ci instalacji inteligentnych nie da 

si  bowiem zamontowa  w zbudowanym ju

domu bez kucia cian, (co podwy sza kosz-

ty), chyba e zdecydujemy si  na instalacj

bezprzewodow .

Firma powinna poinformowa  nas nie 

tylko o kosztach instalacji, ale te  oszaco-

wa  oszcz dno ci, jakie mo e ona zapew-

ni . Dowiedzmy si  rwnie , czy s  elementy 

dodatkowe, które nie kosztuj  wiele, a mog

korzystnie wp yn  na jako  pracy syste-

mu.

Mo liwo ci instalacji 
inteligentnej 
Najwa niejsz  korzy ci , jak  przynosi au-

tomatyka domowa, jest u atwienie codzien-

nych czynno ci zwi zanych z u ytkowa-

niem domu, po czone z jednoczesnym 

oszcz dzaniem energii. Instalacja zapewnia 

optymaln  prac  innych instalacji, które s

drogie w eksploatacji: o wiet lenia, ogrzewa-

nia, wentylacji i klimatyzacji. Zarz dza bez-

piecze stwem budynku i dzia aniem ró -

nych urz dze  elektrycznych, takich jak np. 

ekspres do kawy. 

Wi kszo  z tych insta-

lacji i urz dze  mo e by

wyposa ona w programa-

tory steruj ce ich prac ,

ale by by to dodatkowy koszt i wymaga by

k opotliwego kontrolowania pracy ka dego 

z nich z osobna.

Dlatego lepszy jest jeden, centralny sys-

tem steruj cy, który b dzie koordynowa

prac  poszczególnych elementów. Nie b -

dzie trzeba montowa  wielu przewodów 

elektrycznych, a to u atwi pó niejsze serwi-

sowanie instalacji. 

W niektórych instalacjach zamontowane 

w okre lonych miejscach czujki obecno ci 

obserwuj  standardowe zachowania miesz-

ka ców, na przyk ad pory wstawania i uk a-

dania si  do snu czy korzystania z ró nych 

pomieszcze  i urz dze , inne czujki reje-

struj  temperatur  i nas onecznienie w po-

szczególnych pokojach itp. System analizuje 

wskazania czujek i sam mo e zaproponowa

obni enie temperatury w okre lonym miej-

scu i czasie, je li na przyk ad nikogo tam 

nie ma. W ten sposób automatyka pomaga 

zachowa  w domu zadane przez domowni-

ków warunki, a jednocze nie zmniejsza zu-

ycie, a wi c i koszty energii.

Na czym polega koordynacja 
pracy ró nych urz dze
i instalacji
Automatyka budynków powinna tak ste-

rowa  prac  urz dze  i instalacji domo-

wych, eby zu ywa y one jak najmniej ener-

gii bez pogorszenia komfortu korzystania 

z nich. Wyja nimy to na przyk adzie in-

stalacji grzewczej. Programuje si  j  w taki 

sposób, eby po dana przez nas tempera-

tura by a zapewniona za dnia, kiedy jeste-

my w domu. Noc  lub gdy w domu niko-

go nie ma, temperatura mo e by  ni sza. 

W a ciwie zaprogramowana automatyka 

grzewcza odpowiednio wcze niej „przykr -

ca” ogrzewanie w nocy lub wówczas, gdy ni-

kogo nie ma w domu, a przed naszym po-

wrotem w cza je tak, by by o w nim ciep o. 

„M drzejsza” od grzewczej automaty-

ka budynku mo e przynie  dodatkowe 

oszcz dno ci na ogrzewaniu: przykr ca je 

w pomieszczeniach wietrzonych, a po za-

mkni ciu okna otwiera zawory termosta-

tyczne, eby temperatura w pomieszcze-

niu szybciej wzros a, po czym znowu je 

przykr ca. Opuszcza rolety, gdy wieje silny 

wiatr, który móg by wych odzi  dom, a pod-

nosi je na dzie , eby promienie s o ca mo-

g y dodatkowo ogrzewa  wn trze. Opuszcza 

te  rolety w tych pomieszczeniach, w któ-

rych nikt nie przebywa – dzi ki temu przez 

okna ucieka mniej ciep a. Uwzgl dniwszy 

zyski ciep a od komputera, telewizora 

i o wietlenia, zmniejsza te  ogrzewanie, 

by  niepotrzebnie nie podnosi o temperatu-

ry w pomieszczeniu, w nocy za  obni a tem-

peratur  w pomieszczeniach, które nie s

u ytkowane. 

Jak wida , instalacja inteligentna przede 

wszystkim zapewnia komfort, a wsz dzie, 

gdzie to mo liwe – oszcz dno ci. Przyk ad

sterowania ogrzewaniem dotyczy  pojedyn-

czej instalacji i dodatkowych urz dze , któ-

rych praca wp ywa na ogrzewanie. 

Bardziej rozbudowana automatyka budyn-

ku koordynuje dzia anie ró nych instalacji, 

optymalizuj c na przyk ad prac  wentylacji 

z odzys kiem ciep a oraz systemu grzewcze-

go tak, eby do pomieszcze  dociera a od-
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powiednia ilo wie ego, ogrzanego wst p-

nie powietrza. A e powietrze nawiewane 

powinno by  ogrzane tylko na tyle, eby jego 

nawiew nie powodowa  dyskomfortu i eby 

koszt jego ogrzania nie by  wy szy ni  koszt 

ogrzania pomieszczenia przez c.o., automaty-

ka szacuje, czy lepiej jest zwi kszy  moc kot a

i mniej ciep a dostarcza  przez central  wen-

tylacyjn  z odzyskiem ciep a, czy na odwrót. 

S owem, steruje instalacjami domowymi tak, 

eby dzia a y najbardziej ekonomicznie.

Sterowanie prac  instalacji sanitarnych.

Jest to najwa niejsza funkcja automatyki

budynku, instalacje: grzewcza, wentyla-

cyjna i klimatyzacyjna s  bowiem najdro -

sze w eksploatacji. Instalacja inteligent-

na zwi ksza dop yw wie ego powietrza 

do pomieszcze , w których kto  przeby-

wa, uzale niaj c to od ilo ci powstaj cego 

dwutlenku w gla. Ustawia ogrzewanie lub 

klimatyzacj  tak, eby przebywanie w po-

mieszczeniu by o komfortowe. 

Latem przymyka aluzje w oknach od po u-

dnia, eby s o ce nie powodowa o ol nienia 

i nie dogrzewa o niepotrzebnie pomieszcze ,

a w pokojach, w których nikt nie przeby-

wa, zamyka aluzje ca kowicie – dzi ki temu 

ogranicza nagrzewanie si  pomieszcze  od 

s o ca i zmniejsza koszty klimatyzacji. Kiedy 

instalacja w cza klimatyzacj , sprawdza te ,

czy zamkni te s  wszystkie okna, gdy  dzia-

anie klimatyzacji by oby wtedy syzyfow

prac  i niepotrzebnym wydatkiem.

Gdy zamontujemy markizy, automaty-

ka domowa b dzie opuszcza  je, eby ogra-

niczy  dzia anie s o ca i podnosi , gdy nie 

b d  ju  potrzebne albo gdy zerwie si  silny 

wiatr, który móg by je uszkodzi .

Je eli na posesji jest zamontowany system 

przeciwoblodzeniowy, tak e on mo e by

sterowany przez automatyk  budynku: b -

dzie ona uruchamia  ogrzewanie rur, pod-

jazdów i rynien po opadach niegu lub oblo-

dzeniu i wy cza  je, kiedy tylko si  ociepli. 

Automatyka budynku mo e sterowa

prac  kot a, centrali wentylacyjnej z od-

zyskiem ciep a, gruntowego wymiennika 

ciep a, pompy ciep a, klimatyzatorów i po-

dobnych urz dze  tak, eby najwi cej cie-

p a czy ch odu dostarcza  ten system, które-

go praca jest w danym momencie najta sza. 

Instalacja inteligentna mo e bowiem okre -

la  koszty pracy poszczególnych urz dze

i p ynnie nimi sterowa .

Sterowanie mo e te  dotyczy podgrze-

wania c.w.u. przez kocio  jednofunkcyjny 

lub dwufunkcyjny z ewentualnym wspoma-

ganiem podgrzewania przez kolektory s o-

neczne lub niezale ny podgrzewacz wody: 

uruchamiane b dzie to urz dzenie, którego 

praca b dzie w danym momencie najbardziej 

op acalna. Podobnie sterowana jest praca 

cyrkulacji, która jest wy czana, gdy nikt nie 

korzysta z wody, i w czana w chwili, gdy 

kto  wejdzie do azienki. Cyrkulacja mo e

si  tak e uruchamia  w godzinach, w jakich 

mieszka cy zazwyczaj bior  k piel.

Sterowaniem mo e by  obj ta równie

praca domowej stacji uzdatniania wody, 

w której automatyka mo e „decydowa ”

o p ukaniu filtrów lub informowa  nas o ko-

nieczno ci wymiany z o a.

Sterowanie o wietleniem i urz dzeniami 

elektrycznymi. Zu ywaj  one bardzo du o

energii, a przez to pieni dzy. Dobrze zapro-

jektowany system w cza o wietlenie w po-

mieszczeniach, gdy kto  do nich wejdzie, 

i wy cza je w chwili wyj cia osoby z poko-

ju. W domu inteligentnym mo na te  jed-

nym przyciskiem w cza  zaprojektowane 

we wn trzach domu sceny wietlne, takie jak 

np. „kolacja”, „impreza”, „TV”, „grill”, to zna-

czy zmieni  nat enie wiat a i uk ad zapalo-

nych lamp w pomieszczeniu lub na zewn trz. 

Przyciemnianie wiat a mo na po czy  z ob-

s ug  innych urz dze , np. przyciskiem „TV” 

zmienia  mo na o wietlenie, uruchamia  te-

lewizor i wy cza  sprz t graj cy. Po w -

czeniu „imprezy” intensywniej pracuje wen-

tylacja i – zale nie od poru roku – s abiej 

ogrzewanie lub intensywniej klimatyzacja 

(bo go cie to dodatkowe ród o ciep a). 

W domu inteligentnym mo na te  zapro-

jektowa  tzw. trasy wietlne, czyli w czanie 

i wy czanie z opó nieniem kolejnych róde

wiat a i rozmaitych urz dze . I tak na przy-

k ad, gdy wracamy wieczorem do domu, uru-

chamiamy bram  wjazdow . Jednocze nie 

zapala si wiat o przy bramie i na podjedzie. 

Po chwili – wiat o w gara u, a drzwi do ga-

ra u otwieraj  si  samoczynnie. Zamyka si

brama, gasn wiat a na dworze, odbezpiecza 

si  system alarmowy, podnosz  rolety, w -

cza o wietlenie w przej ciu mi dzy domem 

a gara em. Na powitanie w cza si  muzyka, 

zamyka gara , uruchamia ekspres do kawy.

Bardzo wygodne jest te sterowanie 

o wiet leniem w ogrodzie, w szczególno ci 

wy czanie z domu wszystkich lamp, dzi ki 

czemu nie musimy po wieczornym grillu pa-

mi ta  o wy czaniu ka dej wiec cej lampy.

Automatyka budynków mo e sterowa  prac
ró nych urz dze  i instalacji, np. kolektorów 
s onecznych, markiz, o wietlenia. Sprawdza 
tak e, czy wszystkie okna s  zamkni te, zanim 
uruchomi alarm lub gdy zerwie si  burza

fo
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W ród urz dze  elektrycznych, których 

dzia aniem mo e sterowa  automatyka do-

mowa, jest system automatycznego podle-

wania ogrodu. Mo e wydawa  si  luksusem, 

ale uwalniaj c od codziennego, mudnego 

obowi zku, oszcz dza nie tylko wysi ek, ale 

wod  i czas. Funkcj  t  najbardziej doceni-

my, wyje d aj c na urlop – nie musimy si

martwi  o stan ro lin podczas naszej nie-

obecno ci.

System mo e okre la  wilgotno  gruntu 

oraz warunki atmosferyczne i na tej podsta-

wie decydowa  o konieczno ci podlewania. 

Mo na zaprogramowa  strefy o ró nym za-

potrzebowaniu ro lin na wod , a system b -

dzie dba  o to, eby wszystkie by y podla-

ne w odpowiedni sposób i w odpowiednim 

czasie. Automatyka mo e reagowa  na ruch 

i wy cza  zraszacze, eby my nie zostali 

przypadkowo zmoczeni. 

Mo liwo ci instalacji inteligentnej s  na-

prawd  nieograniczone – mo emy jej po-

wierzy  dbanie o czysto  oczka wodnego, 

akwarium, uruchamianie fontanny i oczysz-

czanie p yn cej w niej wody. 

Zapewnienie bezpiecze stwa w domu. 

Polega ono przede wszystkim na wspó -

pracy automatyki z systemem alarmowym. 

Wychodz c z domu, nie musimy sprawdza ,

czy wszystkie okna s  zamkni te – system 

zrobi to za nas. Wy czy wiat o, zamknie 

drzwi, bram  gara ow , furtk , opu ci role-

ty antyw amaniowe. Odetnie pr d w gniaz-

dach, eby my nie musieli si  niepokoi , czy 

przed wyj ciem na pewno wy czyli my e-

lazko czy kuchni  elektryczn , zamknie 

te  zawory odcinaj ce dop yw gazu i wody. 

A potem przestawi system alarmowy w stan 

czuwania.

Wieczorem sprawdzi, czy pozamykane s

wszystkie drzwi, furtki, bramy i czy poga-

szone s wiat a. Uaktywni system alarmo-

wy we wszystkich pomieszczeniach, do któ-

rych nie wchodzimy w nocy – w gara u, 

piwnicy, a tak e czujniki kontroluj ce oto-

czenie domu.

Automatyka budynku mo e te  spraw-

dza , czy nie ulatnia si  gaz lub czad, czy 

nie zaczyna si  tli  ogie  lub czy nie prze-

cieka gdzie  instalacja. Powiadomi natych-

miast o tym w a ciciela i odetnie dop yw 

pr du i gazu w zagro ony rejon, zwi kszy 

te  wentylacj .

Gdy na teren posesji wtargnie z odziej, 

system przygotuje mu niespodziank , na 

przyk ad w czy w ogrodzie wiat a miga-

j ce w trybie stroboskopowym, przez co in-

truz nie b dzie si  w stanie szybko prze-

mieszcza  lub te  uruchomi podlewanie 

ogrodu i sprawi mu k piel.

Gdy intruz wedrze si  do domu, system 

uruchomi alarm, pozamyka wszystkie role-

ty, od czy wiat o w rejonie, gdzie wykry

jego obecno  i wykona czynno ci zabezpie-

czaj ce, które podpowie nam firma ochro-

niarska.

O wykrytym zagro eniu automatyka na-

tychmiast powiadomi w a cicieli, firm

ochroniarsk , policj , w czy równie  na-

grywanie wydarze .

Jednym ze sposobów zniech cania do 

w ama  jest symulowanie obecno ci do-

mowników, kiedy nikogo nie ma w domu. 

Dzi ki temu osoby postronne odnosz  wra-

enie, e w domu kto  jest. Automatyka za-

pami tuje nasze codzienne czynno ci cha-

rakterystyczne dla danej pory roku i dnia 

oraz pogody, po czym je odtwarza ka dego 

dnia w troch  innej sekwencji, dopasowuj c

do pogody w danym dniu, tak eby osoba 

postronna mia a wra enie, e kto  napraw-

d  jest w domu.

Jak pracuje automatyka 
domowa?
Automatyk  steruj  urz dzenia wykonaw-

cze zwane sterownikami. Komunikuj  si

one mi dzy sob , przesy aj c informacje lub 

polecenia. Ka dy sterownik odpowiada za 

jak  funkcj , np. od czanie lub pod cza-

nie pr du do gniazda, przyciemnianie lub 

wy czanie wiat a w pokoju albo mierzenie 

wilgotno ci gruntu czy uruchamianie pod-

lewania ogrodu. 

Informacji o tym, co dzieje si  w oto-

czeniu, dostarczaj czujniki – temperatu-

ry, o wietlenia, ruchu, nat enia wiat a, 

System automatyki mo e znacznie obni y  zu ycie energii:

 elektrycznej – nawet o 50%;

 cieplnej – o 6–25%.

Automatyka oszcz dza energi

Automatyka budynków zmniejsza ch odzenie, 

grzanie i nap yw wie ego powietrza 

w pomieszczeniach, w których nikt nie 

przebywa, a gdy nikogo nie ma w domu, prac

ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji 

ogranicza do minimum

 Automatyka budynków otwiera drzwi gara owe,
gdy wje d amy na teren posesji, a gdy ju  zaparku-
jemy, samoczynnie je zamyka

fo
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na temat pogody 
wy wietla stacja 

pogodowa (b)
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wilgotno ci, si y wiatru, nacisku, otwarcia 

okien, drzwi itp. Ich prac  mo e sterowa

system zarz dzaj cy, którym jest najcz -

ciej komputer lub sterownik mikropro-

cesorowy – mamy wówczas do czynienia 

z systemem scentralizowanym.

Wszystkie sterowniki mog  te  pracowa

niezale nie w systemie zdecentralizowa-

nym. Wówczas ka dy sterownik wysy a sy-

gna  do odbiornika, niezale nie od innych 

sterowników, a uszkodzenie jednego ele-

mentu nie zak óca pracy innych.

Najcz ciej czujniki i sterowniki s  ze 

sob  po czone kablem, chocia  s  tak e

systemy bezprzewodowe. 

Najbardziej popularne s  systemy, w któ-

rych poszczególne modu y komunikuj  si

za pomoc przewodu magistralnego. Pe ni 

on funkcj  zasilaj co-steruj c , co oznacza, 

e z jednej strony zasila wszystkie elemen-

ty systemu, z drugiej – przekazuje informa-

cje i polecenia mi dzy nimi. W zale no ci 

od rozwi zania przewodem magistralnym 

mo e by  skr tka komputerowa (np. w sys-

temie IDRA) lub specjalny przewód do o o-

ny do instalacji elektrycznej (np. w systemie 

EIB). Z tego powodu warto wybra  odpowia-

daj cy nam system automatyki przed wy-

ko czeniem domu. Nie b dziemy wówczas 

zmuszeni do kucia cian lub zastosowania 

systemu, który ze wzgl dów funkcjonalnych 

nam nie odpowiada. 

Dom mo emy wyposa y  w automaty-

k  nawet wtedy, gdy nie ma mo liwo ci za-

montowania instalacji steruj cej systemem. 

Komunikowanie si  elementów  systemu od-

bywa si  wtedy bezprzewodowo – za pomo-

c  fal radiowych (np. w systemie XComfort).

Sterowniki montuje si  na tablicy roz-

dzielczej, w puszkach instalacyjnych albo 

po prostu na cianie. Puszki maj rednic

typowych puszkek instalacyjnych, s  tylko 

od nich g bsze. 

Sterowniki bezprzewodowe mog  by  in-

stalowane w dowolnym miejscu, np. na 

cianie wyko czonej p ytkami ceramiczny-

mi lub na lustrze.

Przewodow  instalacj  automatyki domo-

wej montuje si  zazwyczaj równolegle z in-

stalacj  elektryczn  – w kana ach elektroin-

stalacyjnych lub lis twach.

Standard przesy ania 
informacji
Ogólny standard przesy ania informa-

cji nazywany jest protoko em transmisji.

Protoko y te mog  by  uniwersalne i wyko-

rzystane w sterownikach ró nych producen-

tów (tak jest w systemie EIB) albo utworzone 

na potrzeby konkretnego producenta. 

Rodzaje sterowania
Domownicy mog  zarz dza  systemem za 

pomoc  przycisków, pilota podczerwie-

ni lub polece  g osowych. Mo liwe jest te

komunikowanie si  z nim za pomoc

e-maili, SMS-ów lub ze strony WWW.

Przyciski. Rodzaj osprz tu zale y od 

systemu, jaki wybierzemy, ale nie w ka -

dym mo emy wybiera  spo ród produktów 

ró nych firm: mo emy by  zmuszeni do 

kupowania wszystkich sterowników, czuj-

ników, ciemniaczy, czników itp. od jed-

nego producenta, co w praktyce jest zazwy-

czaj dro sze.

Sposób komunikowania si  osprz tu ze 

sterownikami jest bardziej rozbudowany 

ni  w zwyk ej instalacji. Na przyk ad naci-

ni cie przycisku mo e wy czy  o wiet-

lenie, przytrzymanie go – ciemnienie, ale 

ju  trzykrotne, szybkie przyci ni cie po-

woduje zgaszenie wiate  i opuszczenie ro-

let na ca ym pi trze.

Piloty podczerwieni. Steruj  prac  do-

wolnych urz dze  elektrycznych w sposób 

bardziej rozbudowany ni  przyciski. Za 

pomoc  pilota mo emy regulowa  ogrze-

wanie, o wietlenie, klimatyzacj  czy prac

sprz tu RTV w pomieszczeniu.

Panele steruj ce, palmtopy i kompu-

ter. Za ich pomoc  mo na sterowa  pra-

c  systemu w ca ym domu, a nie jedynie 

w miejscu, w którym jeste my. Mo emy 

te  sprawdza  prac  systemu, kontrolowa

temperatur , o wietlenie, aluzje itp. 

G os. Mo liwe jest tak e sterowanie g o-

sem. System reaguje na wypowiadanie 

okre lonych komend, dzi ki czemu nie 

trzeba mie  pod r k  pilota czy palmto-

 Ten panel steruj cy obs uguje nie tylko system 
automatyki budynków, ale tak e pozwala moni-
torowa  dom i teren dzi ki integracji z systemem 
alarmowym i mo liwo ci pod czenia kamer CCTV. 
Mo na si  z nim kontaktowa  za pomoc  telefonu 
komórkowego lub przez Internet

W zautomatyzowanym domu atwo si  zagubi , je li si  nie zna mo liwo ci systemu i spo-

sobu komunikowania si  z nim. Dlatego je eli nie chcemy, by go  podczas naszej nie-

obecno ci przez ca y wieczór siedzia  w pokoju po ciemku, mia  przymusowo w czony 

telewizor, lub przeciwnie – nie móg  go uruchomi , pomy lmy o funkcji systemu „go cie”. 

Wy czaj c okre lone funkcje systemu, mo emy sprawi , by go  czu  si  jak u siebie 

– w  „normalnym” domu.

Funkcja „go cie”
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 Czytnik linii papilarnych zwi ksza bezpiecze -
stwo domowników i eliminuje ryzyko zgubienia 
kluczy

 System 
automatyki uru-
chomi wszystkie 
czujki alarmowe, 
gdy wyjdziemy 
z domu
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 Sterowniki 
umieszcza si  na 
szynie na tablicy 
rozdzielczej (a), 
w puszcze podtynkowej 
(b) lub na cianie (c)
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pa. Mo na to wykorzysta  do wy czania 

o wietlenia, zaktywizowania funkcji noc-

nych lub wypowiedzenia na g os okre lo-

nej komendy uruchomiaj cej ca  procedu-

r  systemu alarmowego i powiadamiaj cej 

firm  ochroniarsk .

Uruchomienie systemu
Wykonuje to zazwyczaj firma, która za-

montowa a system. Za pomoc  specjalne-

go oprogramowania musi ona zintegrowa

zamontowane modu y – nada  im nume-

ry identyfikacyjne, po których b d  rozpo-

znawane w systemie. Potem s  one zapro-

gramowane tak, by wykonywa y okre lone 

przez nas funkcje. Gdy ju  system dzia a, 

mamy czas, eby testowa  system. Zanim 

zap acimy ca  kwot  za monta  systemu, 

sprawd my, czy wszystkie funkcje s  przy-

datne, co warto rozbudowa , a co zlikwi-

dowa . Wszystkie zmiany w ramach umo-

wy powinna wprowadzi  firma montuj ca 

system. 

W czasie eksploatacji instalacji sami b -

dziemy mogli przeprogramowywa  prac

poszczególnych elementów automatyki, za-

wsze gdy uznamy, e jest taka potrzeba. Do 

tego s u  monitor steruj cy, palmtop lub 

komputer.

 Panel steruj cy z ciek okrytalicznym ekranem steruje o wietleniem, tem-
peratur , otwieraniem i zamykaniem aluzji, rolet, okien dachowych, zawo-
rów gazu i wody oraz automatycznym podlewaniem zieleni. Ponadto opty-
malizuje zu ycie energii w porze du ego na ni  zapotrzebowania

fo
t.

 B
P

T

 Systemem automatyki mo emy sterowa  pilotem (a), 
telefonem komórkowym (b) lub komputerem (c). Za pomoc  komputera pod -
czonego od Intenetu mo emy system dostosowywa  do potrzeb i przeprogra-
mowywa  praktycznie z ka dego miejsca

REKLAMA
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INFO RYNEK Ile kosztuje instalacja 

inteligentna?

BPT 022 670 24 20 www.add.pl
D-LINK 022 583 92 75 www.dlink.pl
IRA 022 752 07 36 www.ira.pl
LANGE UKASZUK 071 398 08 00 www.langelukaszuk.pl
LUXOR 081 742 97 11 www.luxor.pl
MIROLA 032 221 55 00 www.mirola.pl
MOELLER ELECTRIC 058 554 79 00 www.moeller.pl
SMARTECH 022 436 00 26 www.smartech.pl
TEMA GIRA 022 868 76 32 www.tema.pl
ZAMEL 032 210 46 65 www.zamel.pl

PRZYDATNE ADRESY

– ceny brut to – 

plpl W i c e j . . .  c e n y ,  f i r m y ,  p r o d u k t y ,  k a l k u l a t o r y ,  a r t y k u y .  K l i k n i j  n a  w w w . b u d u j e m y d o m . p l

J a k o  j e d y n i  p u b l i k u j e m y  a k t u a l n e  R A N K I N G I  P R O D U K T Ó W !

Wycena systemów inteligentnych dla domu parterowego 

z poddaszem o powierzchni 150 m2.

Wersja podstawowa (ekonomiczna)

WYCENA FIRMY LCN POLSKA

sterowanie: o wietleniem (18 obwodów); 10 przycisków sterowania lo-
kalnego i centralnego; 3 czujki ruchu, automatyczne za czanie o wie-
tlenia, czujnik zmierzchowy; symulacja obecno ci sprz ona z syste-
mem alarmowym; gwarancja: 2 lata
Koszt: 8360 z

WYCENA FIRMY MOELLER ELECTRIC

sterowanie: o wietleniem (14 obwodów); automatyczne sterowanie 
w zale no ci od pory dnia i tygodnia; sceny wietlne; 
symulacja obecno ci; sposób sterowania: indywidualny lub grupo-
wy; 2 panele do centralnego sterowania; pilot do sterowania punktami 
wietlnymi i bram ; 14 bezprzewodowych przycisków; gwarancja: 1 rok

Koszt: 12 100 z
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