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Inteligencja

na usïugach

fot. Luxmat

Instalacje
inteligentne
Monika Czeczotek

Zanim rozpocznie
znie siÚ
mont
budowa lub remont
domu, warto
zaplanowaÊ w nim
instalacjÚ, która
wyraěnie zwiÚkszy
komfort ĝycia.
Jest niÈ automatyka
domowa, zwana
instalacjÈ inteligentnÈ.
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domu
Takie hasïa jak „automatyka budynku” czy
„instalacje inteligentne” kojarzÈ siÚ z luksusem, tymczasem owe instalacje stajÈ
siÚ coraz ïatwiej dostÚpne dla budujÈcych
wïasne domy. TaniejÈ urzÈdzenia elektroniczne, a wiÚc i te, które w takich domach pracujÈ. InstalacjÚ najlepiej zaplanowaÊ, gdy dopiero przymierzamy siÚ do
budowy domu – jej koszty bÚdÈ wówczas
niĝsze, a moĝliwoĂci – wiÚksze, ale warto
o niej równieĝ pomyĂleÊ planujÈc remont
domu. Niezaleĝnie od etapu prac budowlanych zawsze konieczny jest profesjonalny projekt.

Projekt instalacji
Automatyka budynków steruje pracÈ urzÈdzeñ zasilanych prÈdem elektrycznym, zatem dobrze jest zaprojektowaÊ jÈ jak najwczeĂniej – najlepiej po wykonaniu projektu
architektonicznego budynku. Aby mogïa
sterowaÊ nie tylko pracÈ urzÈdzeñ elektrycznych, takich jak oĂwietlenie czy system
alarmowy, ale takĝe ogrzewaniem, klimatyzacjÈ czy teĝ otwieraniem i zamykaniem rolet i zamków w drzwiach, wymagana jest
wspóïpraca specjalistów z poszczególnych
dziedzin. Powinni oni okreĂliÊ wymagania,
jakie majÈ speïniaÊ poszczególne instala-

MoĝliwoĂci instalacji
in
inteligentnej
NajwaĝniejszÈ korzyĂciÈ, jakÈ przynosi automatyka domowa, jest uïatwienie codziennych czynnoĂci zwiÈzanych z uĝytkowaniem domu, poïÈczone z jednoczesnym
oszczÚdzaniem energii. Instalacja zapewnia
optymalnÈ pracÚ innych instalacji, które sÈ
drogie w eksploatacji: oĂwiet lenia, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. ZarzÈdza bezpieczeñstwem budynku i dziaïaniem róĝnych urzÈdzeñ elektrycznych, takich jak np.
ekspres do kawy.

fot. BPT

c
Do koordynacji pracy poszczególnych
systemów i urzÈdzeñ sïuĝÈ panele sterujÈce:
klawiszowe (a), dotykowe (b),
z jednoczesnym podglÈdem sytuacji
w domu (c)

WiÚkszoĂÊ z tych instalacji i urzÈdzeñ moĝe byÊ
wyposaĝona w programatory sterujÈce ich pracÈ,
ale byïby to dodatkowy koszt i wymagaïby
kïopotliwego kontrolowania pracy kaĝdego
z nich z osobna.
Dlatego lepszy jest jeden, centralny system sterujÈcy, który bÚdzie koordynowaï
pracÚ poszczególnych elementów. Nie bÚdzie trzeba montowaÊ wielu przewodów
elektrycznych, a to uïatwi póěniejsze serwisowanie instalacji.
W niektórych instalacjach zamontowane
w okreĂlonych miejscach czujki obecnoĂci
obserwujÈ standardowe zachowania mieszkañców, na przykïad pory wstawania i ukïadania siÚ do snu czy korzystania z róĝnych
pomieszczeñ i urzÈdzeñ, inne czujki rejestrujÈ temperaturÚ i nasïonecznienie w poszczególnych pokojach itp. System analizuje
wskazania czujek i sam moĝe zaproponowaÊ
obniĝenie temperatury w okreĂlonym miejscu i czasie, jeĂli na przykïad nikogo tam
nie ma. W ten sposób automatyka pomaga
zachowaÊ w domu zadane przez domowników warunki, a jednoczeĂnie zmniejsza zuĝycie, a wiÚc i koszty energii.

Na czym polega koordynacja
pracy róĝnych urzÈdzeñ
i instalacji
Automatyka budynków powinna tak sterowaÊ pracÈ urzÈdzeñ i instalacji domowych, ĝeby zuĝywaïy one jak najmniej energii bez pogorszenia komfortu korzystania
z nich. WyjaĂnimy to na przykïadzie instalacji grzewczej. Programuje siÚ jÈ w taki
sposób, ĝeby poĝÈdana przez nas temperatura byïa zapewniona za dnia, kiedy jesteĂmy w domu. NocÈ lub gdy w domu nikogo nie ma, temperatura moĝe byÊ niĝsza.
WïaĂciwie zaprogramowana automatyka
grzewcza odpowiednio wczeĂniej „przykrÚca” ogrzewanie w nocy lub wówczas, gdy ni-

fot. Tema Gira

Przede wszystkim musimy zapoznaÊ siÚ
z ofertami róĝnych firm i zastanowiÊ siÚ, jakie elementy sÈ dla nas niezbÚdne, jakie poĝÈdane, a bez jakich siÚ obejdziemy. Peïna
wersja automatyki domowej dostÚpna jest jedynie dla nielicznych, ale warto zainwestowaÊ nawet w wersjÚ okrojonÈ. Nawet taka
mo
moĝe bowiem uïatwiÊ i uprzyjemniÊ korzy
rzystanie z róĝnych urzÈdzeñ domowych,
a pr
przede wszystkim – obniĝyÊ koszty eksplo
ploatacyjne wynikajÈce z ich pracy.
F
FirmÚ, której ofertÚ chcemy poznaÊ i której p
y nasze priorytety, trzeprzedstawimy
ba p
poinformowaÊ, czy budowa jest dopiero
wp
planie, juĝ siÚ ro
rozpoczÚïa czy teĝ chodzi o dom, który m
ma byÊ remontowany.
WiÚkszoĂci instala
instalacji inteligentnych nie da
siÚ bowiem zamont
zamontowaÊ w zbudowanym juĝ
domu bez kucia Ăci
Ăcian, (co podwyĝsza koszty), chyba ĝe zdecy
zdecydujemy siÚ na instalacjÚ
bezprzewodowÈ.
Firma powinna
winna poinformowaÊ
p
nas nie
tylko o kosztach in
instalacji, ale teĝ oszacowaÊ oszczÚdnoĂci,
oszc ÚdnoĂci, jakie moĝe ona zapewniÊ. Dowiedzmy si
niÊ
siÚ rwnieĝ, czy sÈ elementy
dodatkowe, które nie
n kosztujÈ wiele, a mogÈ
korzystnie wpïynÈ
wpïynÈÊ na jakoĂÊ pracy systemu.

a

Na wyĂwietlaczu
panelu sterujÈcego
od razu widaÊ, jaka
jest sytuacja w domu

fot. Smartech

W jaki sposób wybraÊ
automatykÚ do domu?

b

fot. Tema Gira

cje, ĝeby mog ïy byÊ sterowane przez system
automatyki budynku, a takĝe dobraÊ takie
urzÈdzenia – siïowniki, zawory, rolety czy
teĝ specjalistyczne czujniki – ĝeby „chciaïy”
z wybranÈ automatykÈ wspóïpracowaÊ. Aby
powstaï projekt instalacji inteligentnej, trzeba ustaliÊ, gdzie bÚdÈ osobne strefy grzewcze, ile bÚdzie osobno sterowanych grup
Ăwiateï, które okna i drzwi majÈ byÊ kontrolowane, które gniazda majÈ byÊ odïÈczane
od prÈdu przed wyjĂciem z domu i gdzie bÚdzie staï sprzÚt audio-video sterowany przez
system.

kogo nie ma w domu, a przed naszym powrotem wïÈcza je tak, by byïo w nim ciepïo.
„MÈdrzejsza” od grzewczej automatyka budynku moĝe przynieĂÊ dodatkowe
oszczÚdnoĂci na ogrzewaniu: przykrÚca je
w pomieszczeniach wietrzonych, a po zamkniÚciu okna otwiera zawory termostatyczne, ĝeby temperatura w pomieszczeniu szybciej wzrosïa, po czym znowu je
przykrÚca. Opuszcza rolety, gdy wieje silny
wiatr, który mógïby wychïodziÊ dom, a podnosi je na dzieñ, ĝeby promienie sïoñca mogïy dodatkowo ogrzewaÊ wnÚtrze. Opuszcza
teĝ rolety w tych pomieszczeniach, w których nikt nie przebywa – dziÚki temu przez
okna ucieka mniej ciepïa. UwzglÚdniwszy
zyski ciepïa od komputera, telewizora
i oĂwietlenia, zmniejsza teĝ ogrzewanie,
by niepotrzebnie nie podnosiïo temperatury w pomieszczeniu, w nocy zaĂ obniĝa temperaturÚ w pomieszczeniach, które nie sÈ
uĝytkowane.
Jak widaÊ, instalacja inteligentna przede
wszystkim zapewnia komfort, a wszÚdzie,
gdzie to moĝliwe – oszczÚdnoĂci. Przykïad
sterowania ogrzewaniem dotyczyï pojedynczej instalacji i dodatkowych urzÈdzeñ, których praca wpïywa na ogrzewanie.
Bardziej rozbudowana automatyka budynku koordynuje dziaïanie róĝnych instalacji,
optymalizujÈc na przykïad pracÚ wentylacji
z odzyskiem ciepïa oraz systemu grzewczego tak, ĝeby do pomieszczeñ docieraïa od-
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powiednia iloĂÊ Ăwieĝego, ogrzanego wstÚpnie powietrza. A ĝe powietrze nawiewane
powinno byÊ ogrzane tylko na tyle, ĝeby jego
nawiew nie powodowaï dyskomfortu i ĝeby
koszt jego ogrzania nie byï wyĝszy niĝ koszt
ogrzania pomieszczenia przez c.o., automatyka szacuje, czy lepiej jest zwiÚkszyÊ moc kotïa
i mniej ciepïa dostarczaÊ przez centralÚ wentylacyjnÈ z odzyskiem ciepïa, czy na odwrót.
Sïowem, steruje instalacjami domowymi tak,
ĝeby dziaïaïy najbardziej ekonomicznie.
Sterowanie pracÈ instalacji sanitarnych.
Jest to najwaĝniejsza funkcja automatyki
budynku, instalacje: grzewcza, wentylacyjna i klimatyzacyjna sÈ bowiem najdroĝsze w eksploatacji. Instalacja inteligentna zwiÚksza dopïyw Ăwieĝego powietrza
do pomieszczeñ, w których ktoĂ przebywa, uzaleĝniajÈc to od iloĂci powstajÈcego
dwutlenku wÚgla. Ustawia ogrzewanie lub
klimatyzacjÚ tak, ĝeby przebywanie w pomieszczeniu byïo komfortowe.
Latem przymyka ĝaluzje w oknach od poïudnia, ĝeby sïoñce nie powodowaïo olĂnienia
i nie dogrzewaïo niepotrzebnie pomieszczeñ,
a w pokojach, w których nikt nie przebywa, zamyka ĝaluzje caïkowicie – dziÚki temu
ogranicza nagrzewanie siÚ pomieszczeñ od
sïoñca i zmniejsza koszty klimatyzacji. Kiedy
instalacja wïÈcza klimatyzacjÚ, sprawdza teĝ,
czy zamkniÚte sÈ wszystkie okna, gdyĝ dziaïanie klimatyzacji byïoby wtedy syzyfowÈ
pracÈ i niepotrzebnym wydatkiem.

Instalacja inteligentna steruje pracÈ
wszelkich instalacji tak, by zapewniÊ komfort
domownikom, a przy tym minimalizowaÊ koszty
eksploatacji domu
140
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fot. Lange ukaszuk

Gdy zamontujemy markizy, automatyka domowa bÚdzie opuszczaÊ je, ĝeby ograniczyÊ dziaïanie sïoñca i podnosiÊ, gdy nie
bÚdÈ juĝ potrzebne albo gdy zerwie siÚ silny
wiatr, który mógïby je uszkodziÊ.
Jeĝeli na posesji jest zamontowany system
przeciwoblodzeniowy, takĝe on moĝe byÊ
sterowany przez automatykÚ budynku: bÚdzie ona uruchamiaÊ ogrzewanie rur, podjazdów i rynien po opadach Ăniegu lub oblodzeniu i wyïÈczaÊ je, kiedy tylko siÚ ociepli.
Automatyka budynku moĝe sterowaÊ
pracÈ kotïa, centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepïa, gruntowego wymiennika
ciepïa, pompy ciepïa, klimatyzatorów i podobnych urzÈdzeñ tak, ĝeby najwiÚcej ciepïa czy chïodu dostarczaï ten system, którego praca jest w danym momencie najtañsza.
Instalacja inteligentna moĝe bowiem okreĂlaÊ koszty pracy poszczególnych urzÈdzeñ
i pïynnie nimi sterowaÊ.
Sterowanie moĝe teĝ dotyczyÊ podgrzewania c.w.u. przez kocioï jednofunkcyjny
lub dwufunkcyjny z ewentualnym wspomaganiem podgrzewania przez kolektory sïoneczne lub niezaleĝny podgrzewacz wody:
uruchamiane bÚdzie to urzÈdzenie, którego
praca bÚdzie w danym momencie najbardziej
opïacalna. Podobnie sterowana jest praca
cyrkulacji, która jest wyïÈczana, gdy nikt nie
korzysta z wody, i wïÈczana w chwili, gdy
ktoĂ wejdzie do ïazienki. Cyrkulacja moĝe
siÚ takĝe uruchamiaÊ w godzinach, w jakich
mieszkañcy zazwyczaj biorÈ kÈpiel.
Sterowaniem moĝe byÊ objÚta równieĝ
praca domowej stacji uzdatniania wody,
w której automatyka moĝe „decydowaÊ”
o pïukaniu filtrów lub informowaÊ nas o koniecznoĂci wymiany zïoĝa.
Sterowanie oĂwietleniem i urzÈdzeniami
elektrycznymi. ZuĝywajÈ one bardzo duĝo
energii, a przez to pieniÚdzy. Dobrze zaprojektowany system wïÈcza oĂwietlenie w pomieszczeniach, gdy ktoĂ do nich wejdzie,
i wyïÈcza je w chwili wyjĂcia osoby z pokoju. W domu inteligentnym moĝna teĝ jednym przyciskiem wïÈczaÊ zaprojektowane
we wnÚtrzach domu sceny Ăwietlne, takie jak
np. „kolacja”, „impreza”, „TV”, „grill”, to znaczy zmieniÊ natÚĝenie Ăwiatïa i ukïad zapalonych lamp w pomieszczeniu lub na zewnÈtrz.

Czujka ruchu uruchamia oĂwietlenie, gdy ktoĂ
wejdzie do pomieszczenia

fot. Zamel

fot. Viessmann

Automatyka budynków moĝe sterowaÊ pracÈ
róĝnych urzÈdzeñ i instalacji, np. kolektorów
sïonecznych, markiz, oĂwietlenia. Sprawdza
takĝe, czy wszystkie okna sÈ zamkniÚte, zanim
uruchomi alarm lub gdy zerwie siÚ burza

OĂwietleniem
steruje takĝe
wyïÈcznik
zmierzchowy

Przyciemnianie Ăwiatïa moĝna poïÈczyÊ z obsïugÈ innych urzÈdzeñ, np. przyciskiem „TV”
zmieniaÊ moĝna oĂwietlenie, uruchamiaÊ telewizor i wyïÈczaÊ sprzÚt grajÈcy. Po wïÈczeniu „imprezy” intensywniej pracuje wentylacja i – zaleĝnie od poru roku – sïabiej
ogrzewanie lub intensywniej klimatyzacja
(bo goĂcie to dodatkowe ěródïo ciepïa).
W domu inteligentnym moĝna teĝ zaprojektowaÊ tzw. trasy Ăwietlne, czyli wïÈczanie
i wyïÈczanie z opóěnieniem kolejnych ěródeï
Ăwiatïa i rozmaitych urzÈdzeñ. I tak na przykïad, gdy wracamy wieczorem do domu, uruchamiamy bramÚ wjazdowÈ. JednoczeĂnie
zapala siÚ Ăwiatïo przy bramie i na podjedzie.
Po chwili – Ăwiatïo w garaĝu, a drzwi do garaĝu otwierajÈ siÚ samoczynnie. Zamyka siÚ
brama, gasnÈ Ăwiatïa na dworze, odbezpiecza
siÚ system alarmowy, podnoszÈ rolety, wïÈcza oĂwietlenie w przejĂciu miÚdzy domem
a garaĝem. Na powitanie wïÈcza siÚ muzyka,
zamyka garaĝ, uruchamia ekspres do kawy.
Bardzo wygodne jest teĝ sterowanie
oĂwiet leniem w ogrodzie, w szczególnoĂci
wyïÈczanie z domu wszystkich lamp, dziÚki
czemu nie musimy po wieczornym grillu pamiÚtaÊ o wyïÈczaniu kaĝdej ĂwiecÈcej lampy.
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Instalacje inteligentne

Automatyka oszczÚdza energiÚ
System automatyki moĝe znacznie obniĝyÊ zuĝycie energii:
elektrycznej – nawet o 50%;
cieplnej – o 6–25%.

Jak pracuje automatyka
domowa?
AutomatykÈ sterujÈ urzÈdzenia wykonawcze zwane sterownikami. KomunikujÈ siÚ
one miÚdzy sobÈ, przesyïajÈc informacje lub
polecenia. Kaĝdy sterownik odpowiada za
jakÈĂ funkcjÚ, np. odïÈczanie lub podïÈczanie prÈdu do gniazda, przyciemnianie lub
wyïÈczanie Ăwiatïa w pokoju albo mierzenie
wilgotnoĂci gruntu czy uruchamianie podlewania ogrodu.
Informacji o tym, co dzieje siÚ w otoczeniu, dostarczajÈ czujniki – temperatury, oĂwietlenia, ruchu, natÚĝenia Ăwiatïa,

Automatyka budynków otwiera drzwi garaĝowe,
gdy wjeĝdĝamy na teren posesji, a gdy juĝ zaparkujemy, samoczynnie je zamyka
a

fot. Luxor

mieszczaÊ lub teĝ uruchomi podlewanie
ogrodu i sprawi mu kÈpiel.
Gdy intruz wedrze siÚ do domu, system
uruchomi alarm, pozamyka wszystkie rolety, odïÈczy Ăwiatïo w rejonie, gdzie wykryï
jego obecnoĂÊ i wykona czynnoĂci zabezpieczajÈce, które podpowie nam firma ochroniarska.
O wykrytym zagroĝeniu automatyka natychmiast powiadomi wïaĂcicieli, firmÚ
ochroniarskÈ, policjÚ, wïÈczy równieĝ nagrywanie wydarzeñ.
Jednym ze sposobów zniechÚcania do
wïamañ jest symulowanie obecnoĂci domowników, kiedy nikogo nie ma w domu.
DziÚki temu osoby postronne odnoszÈ wraĝenie, ĝe w domu ktoĂ jest. Automatyka zapamiÚtuje nasze codzienne czynnoĂci charakterystyczne dla danej pory roku i dnia
oraz pogody, po czym je odtwarza kaĝdego
dnia w trochÚ innej sekwencji, dopasowujÈc
do pogody w danym dniu, tak ĝeby osoba
postronna miaïa wraĝenie, ĝe ktoĂ naprawdÚ jest w domu.

fot. Mirola

Automatyka budynków zmniejsza chïodzenie,
grzanie i napïyw Ăwieĝego powietrza
w pomieszczeniach, w których nikt nie
przebywa, a gdy nikogo nie ma w domu, pracÚ
ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji
ogranicza do minimum

b

System okreĂla
warunki pogodowe
za pomocÈ czujnika i przekazuje je do
wspóïpracujÈcego
z nim sterownika (a).
Wszystkie informacje
na temat pogody
wyĂwietla stacja
pogodowa (b)

fot. Tema Gira

WĂród urzÈdzeñ elektrycznych, których
dziaïaniem moĝe sterowaÊ automatyka domowa, jest system automatycznego podlewania ogrodu. Moĝe wydawaÊ siÚ luksusem,
ale uwalniajÈc od codziennego, ĝmudnego
obowiÈzku, oszczÚdza nie tylko wysiïek, ale
wodÚ i czas. FunkcjÚ tÚ najbardziej docenimy, wyjeĝdĝajÈc na urlop – nie musimy siÚ
martwiÊ o stan roĂlin podczas naszej nieobecnoĂci.
System moĝe okreĂlaÊ wilgotnoĂÊ gruntu
oraz warunki atmosferyczne i na tej podstawie decydowaÊ o koniecznoĂci podlewania.
Moĝna zaprogramowaÊ strefy o róĝnym zapotrzebowaniu roĂlin na wodÚ, a system bÚdzie dbaï o to, ĝeby wszystkie byïy podlane w odpowiedni sposób i w odpowiednim
czasie. Automatyka moĝe reagowaÊ na ruch
i wyïÈczaÊ zraszacze, ĝebyĂmy nie zostali
przypadkowo zmoczeni.
MoĝliwoĂci instalacji inteligentnej sÈ naprawdÚ nieograniczone – moĝemy jej powierzyÊ dbanie o czystoĂÊ oczka wodnego,
akwarium, uruchamianie fontanny i oczyszczanie pïynÈcej w niej wody.
Zapewnienie bezpieczeñstwa w domu.
Polega ono przede wszystkim na wspóïpracy automatyki z systemem alarmowym.
WychodzÈc z domu, nie musimy sprawdzaÊ,
czy wszystkie okna sÈ zamkniÚte – system
zrobi to za nas. WyïÈczy Ăwiatïo, zamknie
drzwi, bramÚ garaĝowÈ, furtkÚ, opuĂci rolety antywïamaniowe. Odetnie prÈd w gniazdach, ĝebyĂmy nie musieli siÚ niepokoiÊ, czy
przed wyjĂciem na pewno wyïÈczyliĂmy ĝelazko czy kuchniÚ elektrycznÈ, zamknie
teĝ zawory odcinajÈce dopïyw gazu i wody.
A potem przestawi system alarmowy w stan
czuwania.
Wieczorem sprawdzi, czy pozamykane sÈ
wszystkie drzwi, furtki, bramy i czy pogaszone sÈ Ăwiatïa. Uaktywni system alarmowy we wszystkich pomieszczeniach, do których nie wchodzimy w nocy – w garaĝu,
piwnicy, a takĝe czujniki kontrolujÈce otoczenie domu.
Automatyka budynku moĝe teĝ sprawdzaÊ, czy nie ulatnia siÚ gaz lub czad, czy
nie zaczyna siÚ tliÊ ogieñ lub czy nie przecieka gdzieĂ instalacja. Powiadomi natychmiast o tym wïaĂciciela i odetnie dopïyw
prÈdu i gazu w zagroĝony rejon, zwiÚkszy
teĝ wentylacjÚ.
Gdy na teren posesji wtargnie zïodziej,
system przygotuje mu niespodziankÚ, na
przykïad wïÈczy w ogrodzie Ăwiatïa migajÈce w trybie stroboskopowym, przez co intruz nie bÚdzie siÚ w stanie szybko prze-
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wilgotnoĂci, siïy wiatru, nacisku, otwarcia
okien, drzwi itp. Ich pracÈ moĝe sterowaÊ
system zarzÈdzajÈcy, którym jest najczÚĂciej komputer lub sterownik mikroprocesorowy – mamy wówczas do czynienia
z systemem scentralizowanym.
Wszystkie sterowniki mogÈ teĝ pracowaÊ
niezaleĝnie w systemie zdecentralizowanym. Wówczas kaĝdy sterownik wysyïa sygnaï do odbiornika, niezaleĝnie od innych
sterowników, a uszkodzenie jednego elementu nie zakïóca pracy innych.
NajczÚĂciej czujniki i sterowniki sÈ ze
sobÈ poïÈczone kablem, chociaĝ sÈ takĝe
systemy bezprzewodowe.
Najbardziej popularne sÈ systemy, w których poszczególne moduïy komunikujÈ siÚ
za pomocÈ przewodu magistralnego. Peïni

Protokoïy te mogÈ byÊ uniwersalne i wykorzystane w sterownikach róĝnych producentów (tak jest w systemie EIB) albo utworzone
na potrzeby konkretnego producenta.

Rodzaje sterowania
Domownicy mogÈ zarzÈdzaÊ systemem za
pomocÈ przycisków, pilota podczerwieni lub poleceñ gïosowych. Moĝliwe jest teĝ
komunikowanie siÚ z nim za pomocÈ
e-maili, SMS-ów lub ze strony WWW.
Przyciski. Rodzaj osprzÚtu zaleĝy od
systemu, jaki wybierzemy, ale nie w kaĝdym moĝemy wybieraÊ spoĂród produktów
róĝnych firm: moĝemy byÊ zmuszeni do
kupowania wszystkich sterowników, czujników, Ăciemniaczy, ïÈczników itp. od jednego producenta, co w praktyce jest zazwyczaj droĝsze.
Sposób komunikowania siÚ osprzÚtu ze
sterownikami jest bardziej rozbudowany
niĝ w zwykïej instalacji. Na przykïad naciĂniÚcie przycisku moĝe wyïÈczyÊ oĂwietlenie, przytrzymanie go – Ăciemnienie, ale
juĝ trzykrotne, szybkie przyciĂniÚcie powoduje zgaszenie Ăwiateï i opuszczenie rolet na caïym piÚtrze.
Piloty podczerwieni. SterujÈ pracÈ dowolnych urzÈdzeñ elektrycznych w sposób
bardziej rozbudowany niĝ przyciski. Za
pomocÈ pilota moĝemy regulowaÊ ogrzewanie, oĂwietlenie, klimatyzacjÚ czy pracÚ
sprzÚtu RTV w pomieszczeniu.
Panele sterujÈce, palmtopy i komputer. Za ich pomocÈ moĝna sterowaÊ pracÈ systemu w caïym domu, a nie jedynie
w miejscu, w którym jesteĂmy. Moĝemy
teĝ sprawdzaÊ pracÚ systemu, kontrolowaÊ
temperaturÚ, oĂwietlenie, ĝaluzje itp.
Gïos. Moĝliwe jest takĝe sterowanie gïosem. System reaguje na wypowiadanie
okreĂlonych komend, dziÚki czemu nie
trzeba mieÊ pod rÚkÈ pilota czy palmto-

on funkcjÚ zasilajÈco-sterujÈcÈ, co oznacza,
ĝe z jednej strony zasila wszystkie elementy systemu, z drugiej – przekazuje informacje i polecenia miÚdzy nimi. W zaleĝnoĂci
od rozwiÈzania przewodem magistralnym
moĝe byÊ skrÚtka komputerowa (np. w systemie IDRA) lub specjalny przewód doïoĝony do instalacji elektrycznej (np. w systemie
EIB). Z tego powodu warto wybraÊ odpowiadajÈcy nam system automatyki przed wykoñczeniem domu. Nie bÚdziemy wówczas
zmuszeni do kucia Ăcian lub zastosowania
systemu, który ze wzglÚdów funkcjonalnych
nam nie odpowiada.
Dom moĝemy wyposaĝyÊ w automatykÚ nawet wtedy, gdy nie ma moĝliwoĂci zamontowania instalacji sterujÈcej systemem.
Komunikowanie siÚ elementów systemu odbywa siÚ wtedy bezprzewodowo – za pomocÈ fal radiowych (np. w systemie XComfort).
Sterowniki montuje siÚ na tablicy rozdzielczej, w puszkach instalacyjnych albo
po prostu na Ăcianie. Puszki majÈ ĂrednicÚ
typowych puszkek instalacyjnych, sÈ tylko
od nich gïÚbsze.
Sterowniki bezprzewodowe mogÈ byÊ instalowane w dowolnym miejscu, np. na
Ăcianie wykoñczonej pïytkami ceramicznymi lub na lustrze.
PrzewodowÈ instalacjÚ automatyki domowej montuje siÚ zazwyczaj równolegle z instalacjÈ elektrycznÈ – w kanaïach elektroinstalacyjnych lub listwach.

Standard przesyïania
informacji
Ogólny standard przesyïania informacji nazywany jest protokoïem transmisji.

W zautomatyzowanym domu ïatwo siÚ zagubiÊ, jeĂli siÚ nie zna moĝliwoĂci systemu i sposobu komunikowania siÚ z nim. Dlatego jeĝeli nie chcemy, by goĂÊ podczas naszej nieobecnoĂci przez caïy wieczór siedziaï w pokoju po ciemku, miaï przymusowo wïÈczony
telewizor, lub przeciwnie – nie mógï go uruchomiÊ, pomyĂlmy o funkcji systemu „goĂcie”.
WyïÈczajÈc okreĂlone funkcje systemu, moĝemy sprawiÊ, by goĂÊ czuï siÚ jak u siebie
– w „normalnym” domu.
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b

fot. LCN

Funkcja „goĂcie”

fot. Luxor

a

Sterowniki
umieszcza siÚ na
szynie na tablicy
rozdzielczej (a),
w puszcze podtynkowej
(b) lub na Ăcianie (c)

c

fot. SMARTech

Czytnik linii papilarnych zwiÚksza bezpieczeñstwo domowników i eliminuje ryzyko zgubienia
kluczy

fot. Moeller Electric

fot. BP T
fot. Tema Gira

Ten panel sterujÈcy obsïuguje nie tylko system
automatyki budynków, ale takĝe pozwala monitorowaÊ dom i teren dziÚki integracji z systemem
alarmowym i moĝliwoĂci podïÈczenia kamer CCTV.
Moĝna siÚ z nim kontaktowaÊ za pomocÈ telefonu
komórkowego lub przez Internet

System
automatyki uruchomi wszystkie
czujki alarmowe,
gdy wyjdziemy
z domu

2008-10-29 21:55:52

Panel sterujÈcy z ciekïokrytalicznym ekranem steruje oĂwietleniem, temperaturÈ, otwieraniem i zamykaniem ĝaluzji, rolet, okien dachowych, zaworów gazu i wody oraz automatycznym podlewaniem zieleni. Ponadto optymalizuje zuĝycie energii w porze duĝego na niÈ zapotrzebowania

pa. Moĝna to wykorzystaÊ do wyïÈczania
oĂwietlenia, zaktywizowania funkcji nocnych lub wypowiedzenia na gïos okreĂlonej komendy uruchomiajÈcej caïÈ procedurÚ systemu alarmowego i powiadamiajÈcej
firmÚ ochroniarskÈ.

Uruchomienie systemu
Wykonuje to zazwyczaj firma, która zamontowaïa system. Za pomocÈ specjalne-

fot. Archiwum BD

fot. Moeller Electic

b

fot. D-Link

fot. BPT

a

c

Systemem automatyki moĝemy sterowaÊ pilotem (a),
telefonem komórkowym (b) lub komputerem (c). Za pomocÈ komputera podïÈczonego od Intenetu moĝemy system dostosowywaÊ do potrzeb i przeprogramowywaÊ praktycznie z kaĝdego miejsca

go oprogramowania musi ona zintegrowaÊ
zamontowane moduïy – nadaÊ im numery identyfikacyjne, po których bÚdÈ rozpoznawane w systemie. Potem sÈ one zaprogramowane tak, by wykonywaïy okreĂlone
przez nas funkcje. Gdy juĝ system dziaïa,
mamy czas, ĝeby testowaÊ system. Zanim
zapïacimy caïÈ kwotÚ za montaĝ systemu,
sprawděmy, czy wszystkie funkcje sÈ przydatne, co warto rozbudowaÊ, a co zlikwi-

dowaÊ. Wszystkie zmiany w ramach umowy powinna wprowadziÊ firma montujÈca
system.
W czasie eksploatacji instalacji sami bÚdziemy mogli przeprogramowywaÊ pracÚ
poszczególnych elementów automatyki, zawsze gdy uznamy, ĝe jest taka potrzeba. Do
tego sïuĝÈ monitor sterujÈcy, palmtop lub
komputer.
REKLAMA

INFO RYNEK

Ile kosztuje instalacja
inteligentna?

Wycena systemów inteligentnych dla domu parterowego
z poddaszem o powierzchni 150 m2.
Wersja podstawowa (ekonomiczna)

WYCENA FIRMY LCN POLSKA
sterowanie: oĂwietleniem (18 obwodów); 10 przycisków sterowania lokalnego i centralnego; 3 czujki ruchu, automatyczne zaïÈczanie oĂwietlenia, czujnik zmierzchowy; symulacja obecnoĂci sprzÚĝona z systemem alarmowym; gwarancja: 2 lata
Koszt: 8360 zï

WYCENA FIRMY MOELLER ELECTRIC
sterowanie: oĂwietleniem (14 obwodów); automatyczne sterowanie
w zaleĝnoĂci od pory dnia i tygodnia; sceny Ăwietlne;
symulacja obecnoĂci; sposób sterowania: indywidualny lub grupowy; 2 panele do centralnego sterowania; pilot do sterowania punktami
Ăwietlnymi i bramÈ; 14 bezprzewodowych przycisków; gwarancja: 1 rok
Koszt: 12 100 zï
– c e ny b r u t to –

PRZYDATNE ADRESY
BPT
D-LINK
IRA
LANGE UKASZUK
LUXOR
MIROLA
MOELLER ELECTRIC
SMARTECH
TEMA GIRA
ZAMEL

022 670 24 20
022 583 92 75
022 752 07 36
071 398 08 00
081 742 97 11
032 221 55 00
058 554 79 00
022 436 00 26
022 868 76 32
032 210 46 65

pl
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www.add.pl
www.dlink.pl
www.ira.pl
www.langelukaszuk.pl
www.luxor.pl
www.mirola.pl
www.moeller.pl
www.smartech.pl
www.tema.pl
www.zamel.pl

WiÚ cej... ceny, firmy, pro duk t y, kalkulator y, ar t ykuï y. K liknij na w w w.budujemydom.pl
Jako jedyni publikujemy aktualne RANKINGI PRODUK TÓW!
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