
Jeœli intensywnoœæ

oœwietlenia dostosuje

siê do pory dnia lub 
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Budynek inteligentny wyposa¿ony jest w system czujników, które reaguj¹ na

zmiany zarówno w otoczeniu, jak i wewn¹trz domu. Umo¿liwia to sterowanie

m. in.: systemem alarmowym, klimatyzacj¹, ogrzewaniem, wentylacj¹, oœwie-

tleniem, roletami, ¿aluzjami i markizami. 

Co to jest budynek inteligentny? 
Nie ka¿dy dom, w którym s¹ czujniki wspó³pracuj¹ce z ró¿nymi instalacjami zas³ugu-

je na takie miano. Inteligentnymi okreœla siê wy³¹cznie te obiekty, w których detektory

poszczególnych systemów s¹ ze sob¹ zintegrowane. Oznacza to, ¿e je¿eli nastêpuje ja-

kakolwiek zmiana stanu w jednym systemie, pozosta³e z nich s¹ o tym powiadamiane

i zmiana ta jest uwzglêdniana w ich pracy. 

W budynku inteligentnym pojawienie siê w pomieszczeniach dymu powoduje nie tyl-

ko wszczêcie alarmu. Czujka przeciwpo¿arowa wysy³a tak¿e informacjê do systemu

klimatyzacji i wentylacji, który zamykaj¹c wloty powietrza jest w stanie zmniejszyæ

iloœæ tlenu w obrêbie domniemanego Ÿród³a ognia. Odpowiedni przekaz wêdruje rów-

nie¿ do urz¹dzeñ steruj¹cych roletami zewnêtrznymi oraz zamykaniem okien, by usta-

wienie ich w odpowiednich pozycjach utrudni³o nap³yw powietrza do zagro¿onego

miejsca i w ten sposób zapobieg³o rozprzestrzenianiu siê po¿aru. 

Instalacje w budynku inteligentnym znakomicie sprawdzaj¹ siê nie tylko w sytu-

acjach awaryjnych. Dziêki nim w znacz¹cy sposób mo¿na obni¿yæ koszty eksploatacji

domu. Elektroniczne sterowanie oœwietleniem oraz ogrzewaniem jest znacznie sku-

teczniejsze ni¿ kontrola manualna. Inteligentny budynek pozwala tak¿e zapomnieæ

swym mieszkañcom o wielu codziennych czynnoœciach, takich jak: gaszenie œwiate³,
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zamykanie okien, opuszczanie ¿aluzji, podle-

wanie ogrodu czy ustawianie temperatury ko-

t³a grzewczego. 

Dziêki zintegrowanym systemom poprawia

siê równie¿ bezpieczeñstwo mieszkañców.

W tradycyjnym budynku uchylone okno dacho-

we pozostawione na czas nieobecnoœci do-

mowników grozi co najmniej zalaniem pod³o-

gi, jeœli – zanim wróc¹ – zdarzy siê deszcz. Bu-

dynek inteligentny sam zadba o to, by ju¿ na

pocz¹tku ulewy zamkn¹æ wszystkie okna.

Jak zbudowany jest system? 
Najwa¿niejszym elementem instalacji inteli-

gentnej jest tzw. jednostka centralna (komputer,

sterownik mikroprocesorowy, itp.), do której

doprowadzone s¹ przewody od ró¿nych czujni-

ków znajduj¹cych siê w pomieszczeniach oraz

na zewn¹trz domu. Poniewa¿ jednostka cen-

tralna dzia³a na zasadzie sprzê¿enia zwrotnego,

musi byæ te¿ po³¹czona z takimi urz¹dzeniami

domowymi jak: kocio³, grzejniki, wentylatory,

Ÿród³a œwiat³a, ¿aluzje, si³owniki przyokienne

itd. Sieæ przewodów tworzy tzw. magistralê ko-

munikacyjn¹. 

W domach, w których nie zaplanowano inteli-

gentnego systemu sterowania instalacjami, uk³a-

danie wi¹zek kabli w poszczególnych pomiesz-

czeniach by³oby k³opotliwe i nara¿a³oby w³aœci-

cieli na dodatkowe wydatki zwi¹zane z masko-

waniem ich przebiegu. W takim wypadku lepiej

jest zastosowaæ rozwi¹zanie bezprzewodowe.

Komunikacja pomiêdzy jednostk¹ centraln¹,

czujnikami i sterownikami odbywa siê wówczas

drog¹ radiow¹. Urz¹dzenia wykorzystuj¹ sygna³,

który jest kilka tysiêcy razy s³abszy ni¿ stosowa-

ny w telefonach komórkowych. Ma on te¿ swój

indywidualny numer identyfikacyjny, dziêki

czemu nie dochodzi do wzajemnego zak³ócania

siê komunikatów z s¹siednich domów.

Instalacjê inteligentn¹ warto zaplanowaæ na-

wet wtedy, gdy w zwi¹zku z wydatkami na bu-

dowê domu nie mo¿na sobie od razu pozwoliæ

na zakup wszystkich urz¹dzeñ. Zbudowanie

takiej instalacji w przysz³oœci bêdzie jednak

znacznie ³atwiejsze, jeœli na etapie budowy ca-

³y budynek zostanie okablowany przewodem

magistralnym. Nie bêdzie to du¿y wydatek,

a umo¿liwi przerobienie instalacji konwencjo-

nalnej na inteligentn¹ nawet po wielu latach

od wybudowania domu.

Dziêki odpowiedniemu oprogramowa-

niu, budynkiem inteligentnym mo¿na ste-

rowaæ na odleg³oœæ, na przyk³ad za pomo-

c¹ Internetu lub telefonu komórkowego.

W ka¿dej chwili jest równie¿ mo¿liwe

rêczne ustawianie poszczególnych parame-

trów w systemie.

Jak to dzia³a? 
W budynku inteligentnym, w którym po-

szczególne instalacje s¹ ze sob¹ zintegrowa-

ne, a preferowane parametry – odpowiednio

zaprogramowane, mieszkañcy czêsto odno-

sz¹ wra¿enie, ¿e dom dos³ownie spe³nia ich

¿yczenia. Wykorzystanie wspó³pracuj¹cych

ze sob¹ czujników i sterowników mo¿e byæ

bowiem bardzo ró¿norodne. W rozbudowa-

nych instalacjach zale¿y ono praktycznie od

pomys³owoœci mieszkañców domu. Poszcze-

gólne detektory mog¹ wchodziæ w sk³ad wie-

lu podsystemów i realizowaæ ró¿ne zadania.

Do najczêœciej spotykanych podsystemów in-

teligentnego budynku nale¿¹ ni¿ej opisane. 

Podsystem pogodowy

Mierzenie parametrów pogody pozwala

przede wszystkim na powi¹zanie z nimi pra-

cy si³owników otwieraj¹cych i zamykaj¹cych

okna. Bardzo skutecznie chroni to budynek

przed zalaniem przez deszcze, a tak¿e przed

w³amaniem przez wyrwanie zawiasów czy

wybicie szyb. W razie stwierdzenia przez de-

tektory zewnêtrzne narastaj¹cego wiatru lub

opadów atmosferycznych okna s¹ zamykane

i mog¹ byæ dodatkowo os³oniête ¿aluzj¹.

Czujniki wewnêtrzne mog¹ te¿ uchylaæ okna

– stosownie do temperatury oraz wilgotnoœci

powietrza w pomieszczeniach. 

Mierzenie parametrów pogody powi¹zane

jest najczêœciej ze sterowaniem ogrzewania.

Temperatura grzejników jest przewa¿nie do-

stosowywana do tej na zewn¹trz domu. Mo¿-

liwoœæ programowania zró¿nicowanej tempe-

ratury w poszczególnych pomieszczeniach,

zmiennego jej poziomu o ró¿nych porach

dnia oraz dobowych wahañ zwi¹zanych

z cyklem czuwania i snu domowników s¹

oczywiœcie standardem, nad którego prze-

strzeganiem czuwa jednostka centralna. 

Czujniki pogodowe mog¹ byæ równie¿ po-

wi¹zane ze sterowaniem oœwietleniem.

W pochmurny dzieñ budynek inteligentny

w³¹cza œwiat³a w tych pomieszczeniach,

w których przeby-

waj¹ domownicy. 

Podsystem stero-

wania ogrzewa-

niem i wentylacj¹

Czujniki budynku

inteligentnego reaguj¹

równie¿ na zmiany

temperatury w po-

szczególnych pomieszczeniach. Je¿eli w którymœ

z nich temperatura zaczyna odbiegaæ od zapro-

gramowanego poziomu, system wydaje polece-

nia w³¹czenia lub wy³¹czenia ogrzewania. 

Innym zadaniem tego podsystemu mo¿e

byæ obni¿anie temperatury w domu podczas

nieobecnoœci domowników, to znaczy, gdy

po ich wyjœciu czujniki przestaj¹ wykrywaæ

ruch w poszczególnych pomieszczeniach. 

Podsystem sterowania oœwietleniem 

Zintegrowane dzia³anie detektorów ruchu

i czujników mierz¹cych poziom oœwietlenia

mo¿e skutkowaæ na przyk³ad automatycz-

nym zapalaniem œwiat³a w pomieszczeniach,

do których ktoœ wchodzi. Dzia³anie to mo¿e

byæ nawet przystosowane do potrzeb po-

szczególnych domowników, jeœli jednostka

centralna ma mo¿liwoœæ ich rozpoznawania,

o czym mowa dalej. 

Podsystem personalizacji

Jak ju¿ zasygnalizowaliœmy w poprzednim

punkcie, budynek inteligentny jest w stanie do-
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Bezprzewodowy termostat pokojowy zapewnia
w pomieszczeniu sta³¹ temperaturê bez wzglêdu
na warunki pogodowe panuj¹ce na 
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Instalacje inteligentne oprócz komfortu

zapewniaj¹ tak¿e oszczêdnoœæ energii

elektrycznej oraz zwiêkszenie bezpieczeñstwa

domowników
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stosowywaæ swoje dzia³ania do odmiennych

oczekiwañ mieszkañców – dziêki systemowi

kamer i programowi umo¿liwiaj¹cemu identy-

fikacjê osób. Personalizacja dzia³ania urz¹dzeñ

mo¿e polegaæ na w³¹czaniu o okreœlonej porze

oraz w okreœlonym miejscu preferowanego

przez dan¹ osobê oœwietlenia, muzyki, audycji

radiowej lub telewizyjnej. System rozpoznawa-

nia osób w po³¹czeniu z detektorem ruchu mo-

¿e te¿ zapewniæ wybranej osobie pó³mrok pod-

czas poobiedniej drzemki (latem opuœci ¿alu-

zje, zim¹ przygasi oœwietlenie). W tym samym

pomieszczeniu inny domownik mo¿e mieæ

podczas wypoczynku zapewnione zupe³nie in-

ne, zdefiniowane wczeœniej warunki.

Podsystem symulacji obecnoœci domow-

ników

To bardzo praktyczny sposób przeciwdzia³a-

nia kradzie¿om oraz w³amaniom przy wyko-

rzystaniu mo¿liwoœci, jakie daje budynek inte-

ligentny. Proste systemy ograniczaj¹ siê tylko

do w³¹czania i wy³¹czania œwiate³ w poszcze-

gólnych pomieszczeniach, natomiast te bar-

dziej skomplikowane potrafi¹ wprz¹c do symu-

lacji równie¿ sprzêt audio i wideo. 

Podsystem przeciwpo¿arowy

Czujniki dymu i temperatury maj¹ za zada-

nie sygnalizowaæ ka¿de potencjalne zagro¿enie

rozprzestrzeniania siê ognia. W rozbudowa-

nych instalacjach wspó³pracuj¹ one z sieci¹

spryskiwaczy pod³¹czonych do instalacji wo-

doci¹gowej oraz z podsystemem wentylacyj-

nym, dziêki czemu po¿ar mo¿e byæ zduszo-

ny w zarodku i nie przenosi siê do innych

czêœci domu. Dobrze zaprojektowany pod-

system przeciwpo¿arowy dzia³a elastycznie,

a wiêc na przyk³ad uruchamia spryskiwacze

tylko w zagro¿onej czêœci domu, a nie w ca-

³ym budynku, a w razie uszkodzenia czujni-

ków w jednej czêœci domu (np. wskutek wy-

buchu) jednostka centralna podejmuje takie

dzia³ania, by ugasiæ po¿ar wed³ug wskazañ

czujników i pracy urz¹dzeñ znajduj¹cych siê

w pomieszczeniach przylegaj¹cych do znisz-

czonej czêœci budynku.

Podsystem monitoringu i alarmu

W podsystemie ochrony domu przed w³a-

maniami wykorzystane s¹ przede wszystkim

czujniki ruchu. W zale¿noœci od specjalizacji

mog¹ one reagowaæ na st³uczenie szyby

w oknie, wy³amanie zamka czy przekrocze-

nie przez intruza wyznaczonej linii. Odpo-

wiedzi¹ mog¹ byæ dzia³ania maj¹ce na celu

wystraszenie z³odziei (w³¹czenie syreny alar-

mowej) oraz ich ujêcie (automatyczne powia-

domienie policji lub firmy ochroniarskiej).

Dobrze zabezpieczone i ukryte kamery reje-

struj¹ równie¿ ca³e zajœcie, co mo¿e byæ

w póŸniejszym czasie wa¿nym dowodem

podczas dochodzenia s¹dowego.

Jaki system wybraæ? 
Budynki inteligentne obs³ugiwane s¹ przez

systemy i oprogramowanie tworzone

w ró¿nych, najczêœciej ponadnarodowych

firmach. Do najbardziej popularnych syste-

mów nale¿¹ ni¿ej opisane. 

EIB (European Instalation Bus) 

To system najbardziej rozpowszechniony

w Europie Zachodniej. Powsta³ w pierwszej po-

³owie lat 90. i jest w dalszym ci¹gu rozwijany.

W za³o¿eniach EIB dziêki przewodowi magi-

stralnemu, w którym p³ynie pr¹d o bezpiecz-

nym napiêciu 24 V, mia³ sterowaæ jedynie sys-

temem alarmowym, grzewczym, klimatyzacyj-

nym i elektrycznym. Wraz z up³ywem czasu

zosta³ jednak wzbogacony o szereg nowych

funkcji. Rozbudowa systemu sprawi³a równie¿,

¿e EIB mo¿e obecnie wspó³pracowaæ z czujni-

kami dymu, gazu, zalania i ruchu.

X10

Ten system jest bardzo popularny w USA i Ja-

ponii. Jego niew¹tpliw¹ zalet¹ jest ³atwoœæ in-

stalowania w budynkach, których nie okablo-

wano przewodem magistralnym – a to dziêki

mo¿liwoœci wykorzystania istniej¹cej w domu

sieci elektrycznej, dziêki czemu wykonanie in-

stalacji nie wymaga kucia œcian. Wszelkie in-

formacje i polecenia przesy³ane s¹ przez sieæ

TEMAT NNUMERU Dom bezpieczny i inteligentny
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Centrala Hometronic Manager do
sterowania temperatur¹ w 16 pomiesz-
czeniach oraz maksymalnie 32 odbiorni-
kami tj. ¿aluzje, oœwietlenie, urz¹dzenia
elektryczne
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elektryczn¹ (230 V/ 50 Hz). Urz¹dzenia oraz

detektory umieszcza siê po prostu w gniazdku

lub montuje na szynie DIN w rozdzielnicy.

Rozbudowa systemu jest równie¿ bardzo pro-

sta i polega na pod³¹czeniu kolejnych odbiorni-

ków. X10 to doskona³a propozycja dla wszyst-

kich, którzy chc¹ niewielkim kosztem wyposa-

¿yæ swój dom w nowoczesn¹ technikê.

LCN (Local Control Network) 

Pierwsze instalacje inteligentnych budynków

wyposa¿one w urz¹dzenia LCN powsta³y na

pocz¹tku lat 90. Obecnie jest to drugi najchêt-

niej wybierany system w Niemczech. Jego dzia-

³anie oparte jest na standardowym okablowa-

niu stosowanym w instalacjach elektrycznych.

Urz¹dzenia dzia³aj¹ce w systemie LCN zasilane

s¹ pr¹dem 230 V i przystosowane do monta¿u

podtynkowego lub na szynie rozdzielnicy. U¿y-

cie kabli sieci elektrycznej umo¿liwia (podob-

nie jak X10) etapowe wprowadzanie poszcze-

gólnych syste-

mów budynku inteligentnego. Do komunikacji

pomiêdzy modu³ami systemu LCN s³u¿y do-

datkowa (czwarta) ¿y³a w kablach instalacji

elektrycznej.

System mo¿e przej¹æ w domu pe³ne sterowa-

nie: oœwietleniem, roletami i ¿aluzjami oraz

ogrzewaniem. System LCN wspó³pracuje do-

datkowo z systemami alarmowymi i przeciw-

po¿arowymi oraz kontrol¹ dojœcia. 

XCOMFORT

To bezprzewodowy system sterowania, do jego

dzia³ania wystarczy standardowa instalacja

elektryczna. Komunikacja urz¹dzeñ steruj¹-

cych odbywa siê drog¹ radiow¹ w zwi¹zku

z czym nie trzeba montowaæ dodatkowych

przewodów. Jest to szczególnie wygodne roz-

wi¹zanie ze wzglêdu na ewentualne póŸniejsze

decyzje o rozbudowie systemu, poniewa¿ prze-

prowadza siê j¹ bez koniecznoœci kucia œcian. 

LUXOR

System ten zosta³ po raz pierwszy zaprezento-

wany w 2004 roku na targach

Light & Bulding we Frankfurcie nad Menem.

Jednostka centralna jest w nim po³¹czona z po-

zosta³ymi urz¹dzeniami za pomoc¹ dwu¿y³o-

wej magistrali. LUXOR umo¿liwia: 
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Sterowanie funkcjami
inteligentnej instalacji mo¿liwe
jest równie¿ zdalnie, np. przez
Internet lub telefon komórkowy

W przypadku deszczu czujnik opadów atmos-

ferycznych nie tylko zamyka uchylone okna, ale

równie¿ blokuje pracê instalacji automatycz-

nego podlewania ogrodu
REKLAMA
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– symulowanie obecnoœci ludzi w budynku (uruchamianie oœwietlenia

i ¿aluzji okiennych w zwyczajowych, zapamiêtanych cyklach), 

– centralne wy³¹czanie urz¹dzeñ elektrycznych (wychodz¹c z do-

mu mo¿na jednym przyciskiem unieruchomiæ wszystkie odbior-

niki, które powinny byæ wy³¹czone w czasie nieobecnoœci do-

mowników), 

– natychmiastowe w³¹czanie oœwietlenia w ca³ym domu za pomoc¹ jed-

nego przycisku (tzw. funkcja paniki), 

– sterowanie natê¿eniem oœwietlenia oraz po³o¿eniem rolet. 

W ramach systemu LUXOR mo¿na zamontowaæ modu³ zegaro-

wy (zegar astronomiczny) oraz modu³ pogodowy ze stacj¹ pogo-

dow¹ mierz¹c¹ si³ê wiatru, intensywnoœæ opadów oraz oœwietle-

nia. Umo¿liwia to bardzo precyzyjne programowanie urz¹dzeñ,

które mog¹ reagowaæ nawet na niewielkie zmiany warunków na

zewn¹trz i wewn¹trz domu.

LUTRON

W przeciwieñstwie do zaprezentowanych wczeœniej rozwi¹zañ, LU-

TRON nie jest nazw¹ systemu stworzonego przez grupy producentów,

lecz nazw¹ marki. Ta amerykañska firma dzia³a jednak na tyle prê¿nie,

¿e w skali ca³ego œwiata jej rozwi¹zania s¹ bardziej rozpowszechnione

ni¿ europejskie, np. EIB. LUTRON daje u¿ytkownikom oraz wykonaw-

com mo¿liwoœæ wykonania instalacji w kilku wariantach: 

– pierwszy (scentralizowany) polega na umieszczeniu wszystkich elemen-

tów systemu w jednej szafce. Znajduj¹ siê w niej np. œciemniacze, które

steruj¹ oœwietleniem w ca³ym domu dziêki pomiarom dokonywanym

przez odpowiednie detektory. Komunikacja pomiêdzy czujnikami i urz¹-

dzeniami a jednostk¹ centraln¹ odbywa siê za poœrednictwem kabli;

– drugi z wariantów polega na zdecentralizowaniu instalacji i zamonto-

waniu w poszczególnych pomieszczeniach lokalnych modu³ów wy-

konawczych; 

– trzecim i najczêœciej spotykanym wariantem jest instalacja hybrydo-

wa, bêd¹ca po³¹czeniem dwóch opisanych wczeœniej rozwi¹zañ.

Urz¹dzenia w du¿ych, reprezentacyjnych pomieszczeniach i w ogro-

dzie sterowane s¹ z rozdzielnicy g³ównej, a tymi, które znajduj¹ siê

w mniej eksponowanych czêœciach domu, steruj¹ lokalne modu³y wy-

konawcze.

Systemy inteligentnego budynku znajduj¹ coraz
wiêksz¹ rzeszê zwolenników. Ju¿ nie chcemy
mieæ zwyk³ej instalacji elektrycznej, ale tak¹
która bêdzie nam pomaga³a w codziennych, mo-
notonnych obowi¹zkach, a dodatkowo bêdzie to
wykonywa³a w sposób automatyczny. Do tej po-
ry instalacje tego typu – instalacje inteligentne
– kojarzone by³y z rozwi¹zaniami bardzo drogi-
mi i wymagaj¹cymi od klientów specjalnych in-
stalacji. To ju¿ jest przesz³oœæ! Automatyka
wkrada siê pod nasze strzechy coraz szerszym
strumieniem, a z ni¹ tego typu rozwi¹zania.
W odpowiedzi na zwiêkszone zapotrzebowanie

powstaj¹ ró¿ne wykonania inteligentnych systemów. Do niedaw-
na by³y to systemy przewodowe, nadal obecne, ale w tej chwili
modne staj¹ siê stosunkowo nowe, ale ju¿ sprawdzone systemy
bezprzewodowe, gdzie komunikacja miêdzy nadajnikami: pilo-
tem, przyciskiem, a aktorami odbywa siê radiowo. Aktor, jest to
element wykonawczy, który po dostaniu sygna³u z pilota urucha-
mia odpowiednie urz¹dzenie (w³¹cza œwiat³o, opuszcza/podnosi
roletê). Dziêki temu taka instalacja daje mo¿liwoœæ rozbudowy
w dowolnym momencie, a u¿ytkownikowi podzielenie kosztów na
etapy (niemo¿liwe w rozwi¹zaniach kablowych). Funkcjonalnoœæ
tego typu systemu jest bardzo podobna do tej znanej z kablo-
wych instalacji inteligentnych (mo¿liwoœæ programowania scen
œwietlnych, wy³¹cznika g³ównego, czy automatyczne sterowanie
obwodami elektrycznymi), a koszty znacznie mniejsze. Inteligent-
ne instalacje w koñcu staj¹ siê dostêpne dla wiêkszego grona
u¿ytkowników.

Zdaniem eksperta

Mariusz Tomaszewski
pracownik firmy
Moeller Electric Sp. z o.o.

Z niektórymi systemami inteligent-

nymi stosowanymi w budynkach

mo¿na porozumiewaæ siê ju¿ za 

pomoc¹ komunikatów g³osowych

TEMAT NNUMERU Dom bezpieczny i inteligentny

REKLAMA

W domach ju¿ wykoñczonych wygodnie
bêdzie zastosowaæ system bezprzewodowy –
unikniemy wtedy kucia œcian. Na œcianie za-
montujemy bezprzewodowy przycisk do ste-
rowania oœwietleniem, ¿aluzjami albo ogrze-
waniem (a), w gniazdku odbiornik do stero-
wania urz¹dzeniami pod³¹czanymi do gniazd-
ka (b), a ca³oœci¹ zarz¹dzaæ mo¿e bezprzewo-
dowy panel steruj¹cy (c)
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