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S
pójrzmy jednak na stan obecny w na-
szych domach. Samodzielne i nieza-
le¿ne instalacje elektryczne, z których

ka¿da odpowiedzialna jest za co innego.
Jedna za ogrzewanie, inna za oœwietlenie,
a kolejna za sterowanie zraszaczami w ogro-
dzie. Rozwi¹zanie nie tylko niewygodne,
ale i ma³o ekonomiczne. Mo¿e wiêc nad-
szed³ czas by to zmieniæ, a przynajmniej
rozwa¿yæ tak¹ mo¿liwoœæ. Zwiêkszenie
komfortu i bezpieczeñstwa, w perspektywie
oszczêdnoœci energii oraz mo¿liwoœæ doko-
nywania dowolnych zmian i rozbudowa
w miarê zmieniaj¹cych siê potrzeb u¿yt-
kowników – to wszytko mo¿emy mieæ, je¿e-
li instalacje bêd¹ dzia³a³y razem, wspó³pra-
cuj¹c ze sob¹ i „komunikuj¹c siê”. Innymi
s³owy, jeden system, który czuwa nad
wszystkim, a jego celem jest integracja in-
stalacji i urz¹dzeñ elektrycznych, oœwietle-
nia i systemów alarmowych, urz¹dzeñ au-
dio/video i komputerów, telefonu i klimaty-
zacji (patrz tabela obok).

NATYCHMIAST
I PO PEWNYM CZASIE 
W praktyce inteligentny system to wy-
godne ¿ycie, które mo¿emy zafundowaæ
sobie od razu – steruj¹c zwyk³ymi wy³¹cz-
nikami, przyciskami wieloklawiszowymi
czy pilotem. Jednak jednym z najwa¿niej-
szych kryteriów, jakie rozwa¿amy na eta-
pie inwestycji jest, oprócz jej funkcjonal-
noœci, op³acalnoœæ w u¿ytkowaniu. Zwy-
kle interesuje nas ile bêdziemy musieli
wy³o¿yæ pieniêdzy, a zapominamy
o mniejszych kosztach przysz³ej eksplo-
atacji obiektu. W przypadku systemu In-
teligentnego Domu op³aca siê zintegro-
waæ sterowanie oœwietleniem i ogrzewa-
niem, by zapewniæ sobie spore oszczêdno-
œci energii, a wiêc mniejsze wydatki.
Spróbujmy wiêc przeanalizowaæ, jakich
profitów mo¿emy siê spodziewaæ. W wy-
niku sterowania ogrzewaniem, dziêki nie-
zale¿nej regulacji temperatury w ka¿dym
pomieszczeniu, mo¿na zaoszczêdziæ
znaczne iloœci energii (ponad 30%). Ka¿-
dy z nas ma takie pomieszczenia w domu,
które s¹ wykorzystywane sporadycznie,
a wiêc mo¿na w nich utrzymywaæ ni¿sz¹
temperaturê. Poza tym wiêkszoœæ po-
mieszczeñ jest u¿ywana tylko przez kilka
godzin na dobê (po powrocie z pracy i w
weekendy), po co wiêc grzaæ na „full”,
gdy nas nie ma? I ju¿ widzimy, ¿e inteli-
genty system zapewni nam ciep³o w do-
mu – wtedy kiedy trzeba i gdzie trzeba –
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Myœl¹ce domy 
– to przysz³oœæ?

Wychodzimy z domu, a po przekrêceniu klucza

w zamku w³¹cza siê system alarmowy, zamykaj¹ siê 

rolety zewnêtrzne, obni¿a siê temperatura w pokojach,

a niezgaszone lampy i sprzêt AV same siê wy³¹czaj¹,

bo po co zu¿ywaæ energiê, skoro nikogo nie ma

w domu? A gdyby woda z niedokrêconego kranu mia³a

zalaæ dom...? System automatycznie zamknie dop³yw

wody i zadzwoni na nasz przenoœny telefon. Natomiast

gdy wchodzimy do domu, w³¹czy siê przyjemne oœwie-

tlenie, ulubiona muzyka, zasun¹ siê rolety i zas³ony.

Nie musimy te¿ nerwowo ustawiaæ poziomu œwiat³a

lamp w salonie, gdy zaskoczy nas wizyta goœci

– wystarczy jednym przyciskiem uruchomiæ scenê

„przyjêcie”. Taki scenariusz w domu jest mo¿liwy, je¿eli

zainwestujemy w system Inteligentnego Domu.

MARIUSZ SSZEPIETOWSKI

PRZEGL¥D RYNKU

Porównanie Systemów Inteligentnego Domu czêœæ I
czêœæ II i III w kolejnych numerach „Budujemy Dom”
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a nie jak typowa instalacja, w której po-
wstaj¹ straty energii wynikaj¹ce ze zbêd-
nego ogrzewania pomieszczeñ. PrzejdŸ-
my teraz do kwestii, co nam da sterowa-
nie oœwietleniem. W domach i mieszka-
niach oœwietlenie, poza funkcj¹ u¿ytko-
w¹, ma tak¿e istotne znaczenie dekoracyj-
ne oraz s³u¿¹ce komfortowi. Na 30-50 m2

powierzchni mieszkalnej mo¿na zastoso-
waæ od jednego do nawet kilkunastu ró¿-
nych obwodów œwietlnych. S¹ to czynni-
ki tak indywidualne, ¿e nierzetelne by³o-
by wykazywanie konkretnych oszczêdno-
œci, choæ zawsze one wystêpuj¹. Chc¹c
jednak uzmys³owiæ, ¿e oszczêdnoœci na-
prawdê istniej¹ przytoczmy dane dotycz¹-
ce biurowców. W budynkach biurowych
oszczêdnoœæ zu¿ycia energii z powodu
„inteligentnego” sterowania oœwietle-
niem wynosi 50-65%, a koszt wp³ywaj¹-
cych na to urz¹dzeñ zwraca siê po 3-4 la-
tach.

NA NASZYM PODWÓRKU
Skoro mniej wiêcej wiemy co potrafi¹,
zobaczmy jakie s¹ systemy dostêpne na

rynku. Zacznijmy od najprostszych sys-
temów Inteligentnego Domu – HOME-
TRONIC, LUXOR, X10 i CARDIO 
(bêd¹cy rozwiniêciem systemu X10), któ-
re posiadaj¹ podstawowe mo¿liwoœci ste-
rowania oœwietleniem, ogrzewaniem i ro-
letami. Nazywanie tych systemów inteli-
gentnymi  jest jednak trochê na wyrost.
Sporo im bowiem brakuje do tak zaawan-
sowanych systemów jak DUPLINE,
IDRA, IHC, LCN i XCOMFORT czy
systemów Inteligentnego Domu posiada-
j¹cych ju¿ prawie wszystkie znane dziœ
mo¿liwoœci (LUTRON, LONWORKS,
CRESTRON i EIB – (nowa nazwa to
Konnex – KNX), o których bêdzie mowa
w kolejnych numerach BD.

GDZIE
MOG¥ ZAMIESZKAÆ?   
Na pocz¹tek z³a wiadomoœæ jest taka, ¿e
prawie wszystkie systemy sterowania wy-
magaj¹ nietypowej instalacji elektrycznej,
dlatego ich monta¿ jest mo¿liwy tylko
w nowo budowanych (remontowanych)
domach czy mieszkaniach. Wyj¹tkiem
jest X-10, którego urz¹dzenia komuniku-
j¹ siê przez istniej¹c¹ sieæ elektryczn¹,

wymagaj¹ one jednak obecnoœci prze-
wodu neutralnego, którego nie ma
w puszkach z tradycyjnymi wy³¹cznika-
mi, a zatem konieczne jest przekucie,
od ka¿dego wy³¹cznika do puszki pod
sufitem, by doprowadziæ z niej ten prze-
wód. Chyba jedyne znane systemy,
które wykorzystuj¹ komunikacjê radio-
w¹ i u¿ywaj¹ standardowej instalacji
elektrycznej (nie wymaga nawet prze-
wodu neutralnego) to XCOMFORT
i RadioBus EIB.

PROSTA KONFIGURACJA
Urz¹dzenia opisanych dziœ systemów
konfigurujemy za pomoc¹ pokrête³
obecnych na ich obudowach. Mo¿e to
zrobiæ elektroinstalator, ale mo¿emy
spróbowaæ te¿ sami np. zmieniæ funkcjê
wy³¹cznika steruj¹cego lamp¹, jeœli
chcemy, by od teraz opuszcza³ on roletê.
W opisywanych systemach nie ma mo¿-
liwoœci ich konfiguracji/programowania
przez komputer, ale nie ma te¿ takiej po-
trzeby, z powodu prostoty urz¹dzeñ
i niewielkiej liczby funkcji.

ZADBAJ¥ O ODPOWIEDNIE
OŒWIETLENIE....
Œciemnianie lamp, automatyczne za³¹-
czanie oœwietlenia w zale¿noœci od
obecnoœci domowników,  zaprogramo-
wanie kilku nastrojów oœwietleniowych
w jednym pomieszczeniu – to wszystko
umo¿liwiaj¹ proste systemy Inteligent-
nego Domu poprzez sterowanie oœwie-
tleniem oraz regulacjê jego mocy. Wiêk-
szoœæ czasu spêdzamy w domu w godzi-
nach wieczornych, a zatem oœwietlenie
pasuj¹ce do nastroju i okazji jest bardzo
wa¿nym Ÿród³em  „klimatu” w naszym
czterech œcianach. Jeœli istnieje wiele
wejœæ do pomieszczenia i/lub wiele
prze³¹czanych Ÿróde³ œwiat³a, to nieste-
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przede wwszystkim ooœwie-
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elektrycznej

instalacja
tradycyjna

instalacja
inteligentna

sterowanie oœwietleniem z dowolnego punktu nie tak

sceny (klimaty) œwietlne nie tak

wy³¹czanie œwiat³a przed pójœciem spaæ lub przy wyjœciu z domu nie tak

automatyczne obni¿anie temperatury po wyjœciu z domu i przed

pójœciem spaæ (ka¿dy 1°C to 7% oszczêdnoœci energii)
nie tak

sterowanie rolet¹ z dowolnego miejsca

zamykanie wszystkich rolet przed pójœciem spaæ, przy wyjœciu z domu

lub po zmroku (aby nie mo¿na by³o obserwowaæ nie tak

domowników z zewn¹trz)

mo¿liwoœæ przeróbki instalacji 

bez kucia œcian
nie tak

mo¿liwoœæ integracji z alarmem (aby np. miga³y lampy w domu 

i w ogrodzie, gdy pojawi siê intruz, co szybko p³oszy z³odzieja)
nie tak

porównanie mo¿liwoœci instalacji tradycyjnej i inteligentnej
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ty tradycyjna instalacja staje siê bardzo
skomplikowana, a tymczasem w przy-
padku sterowania inteligentnego, nie
sprawia ona ¿adnego problemu. Mo¿e-
my wiêc popuœciæ wodze fantazji
i sprawnie stworzyæ w domu niepowta-
rzaln¹ atmosferê. W niektórych po-
mieszczeniach mo¿e warto rozwa¿yæ
œciemnianie lamp. Przyk³adowo, w ko-
rytarzu miêdzy sypialni¹ a ³azienk¹, aby
w nocy œwiat³o nas nie oœlepia³o, sypial-
ni czy pokoju dzieciêcym, poniewa¿
dzieci nie lubi¹ zasypiaæ w ciemno-
œciach. Œciemniacze w prostych syste-
mach Inteligentnego Domu umo¿liwia-
j¹ regulacjê jasnoœci lamp ¿arowych (¿a-
rówki zwyk³e i halogenowe) o mocy do
300-500 W. Natomiast, gdy wracaj¹c
z zakupów mamy zajête rêce, czujniki
ruchu obecne w ka¿dym systemie (z wy-
j¹tkiem Hometronic), umo¿liwiaj¹ce
automatyczne za³¹czanie oœwietlenia
w zale¿noœci od obecnoœci domowni-
ków, w³¹cz¹ œwiat³o na podjeŸdzie przed
domem. Unikniemy w ten sposób po-
tkniêcia siê na schodach. Spore „pole
manewru” systemy maj¹ te¿ w pomiesz-
czeniach du¿ych lub reprezentacyjnych,
gdzie mo¿na zaprogramowaæ kilka scen
(nastrojów) oœwietleniowych. Innego
oœwietlenia potrzebujemy przecie¿ przy
romantycznej kolacji, innego, gdy od-
wiedz¹ nas znajomi, a jeszcze innego,
gdy czytamy lub ogl¹damy telewizjê.
Scena oœwietleniowa to kilka lamp w³¹-
czonych równoczeœnie, a ka¿da z indy-
widualn¹ moc¹.  A my jednym przyci-
skiem mo¿emy zmieniæ „nastrój”, jed-

noczeœnie zapalaj¹c jedne lampy, a ga-
sz¹c inne. W sk³ad ka¿dej sceny mog¹
wchodziæ tak¿e rolety, ogrzewanie i in-
ne urz¹dzenia, co znacznie zwiêksza
mo¿liwoœci szybkiej zmiany nastroju.
Sceny œwietlne przydaj¹ siê tak¿e, gdy
np. dziecko boi siê przejœæ wieczorem
z salonu do swego pokoju na piêtrze
(lub z pokoju do kuchni na parterze),
mo¿e wtedy nacisn¹æ jeden przycisk
i zapal¹ siê lampy na ca³ej jego drodze
(korytarz, schody, pokój). 

...TEMPERATURÊ... 
Dziêki zastosowaniu systemów Inteli-
gentnego Domu optymalnie eksploatu-
jemy instalacjê grzewcz¹, co w znacz-
nym stopniu przyczynia siê do oszczêd-
noœci. Inteligentne sterowanie powodu-
je, ¿e ka¿de pomieszczenie mo¿e mieæ
indywidualn¹ temperaturê (wymagamy

ró¿nych warunków w salonie, sypialni
czy pokoju dzieciêcym) niezale¿n¹ od
warunków zewnêtrznych. Zdarza siê
przecie¿, ¿e dwa podobne w funkcji po-
koje usytuowane w ró¿nych czêœciach
domu wymagaj¹ ró¿nej iloœci dostarcza-
nego ciep³a w ró¿nych porach dnia, cze-
go nie da siê osi¹gn¹æ tradycyjnymi me-
todami.

...I PRYWATNOŒÆ
Sterowanie centralne roletami, zas³ona-
mi i ¿aluzjami  z dowolnego miejsca
oraz mo¿liwoœæ zaprogramowania auto-
matycznych zdarzeñ, zapewniaj¹ do-
mownikom podwy¿szony komfort i bez-
pieczeñstwo. Nawet bowiem proste sys-
temy umo¿liwiaj¹ automatyczne za-
mkniêcie wszystkich rolet antyw³ama-
niowych, gdy domownicy wychodz¹
z domu lub wieczorem, aby unikn¹æ
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podgl¹dania przez osoby postronne
z zewn¹trz domu.

NIE S¥ DOSKONA£E 
TE DBAJ¥CE O OŒWIETLENIE...
Niestety, opisane powy¿ej mo¿liwoœci
systemów maj¹ swoje ograniczenia. Je-
¿eli chodzi o sterowanie oœwietleniem,
podstawowe ograniczenie opisywanych
systemów to m.in. wielkoœæ instalacji –
kilkadziesi¹t kana³ów czy obwodów
(np. lamp) oznacza mo¿liwoœæ zastoso-
wania w niewielkich mieszkaniach b¹dŸ
domach. Dodatkow¹ „k³od¹ pod nogi”
jest ograniczenie maksymalnej mocy
obwodów œciemnianych do 300-500 W.
Taka moc wystarcza tylko do pojedyn-
czych opraw lub niewielkich grup halo-
genków. Poza tym, system nadaje siê je-
dynie do lamp ¿arowych, tj. ¿arówek
zwyk³ych i halogenowych, a nie nadaje
siê do œwietlówek. Proste systemy nie
potrafi¹ regulowaæ nie tylko mocy
œwietlówek (jarzeniówek), ale te¿ tak
efektownych i modnych ostatnio diod
LED. Brakuje równie¿ automatycznej
regulacji oœwietlenia, co szczególnie by-
³oby przydatne podczas pochmurnych
dni, kiedy raz jest jasno, a raz
ciemno. Kolejn¹ „luk¹”
w mo¿liwoœciach jest brak
precyzyjnych czujników ru-
chu (nazywanych czujkami
obecnoœci).

...TEMPERATURÊ...
W kwestii ogrzewania nato-
miast proste systemy nie po-
trafi¹ sterowaæ dwoma Ÿród³a-
mi ogrzewania, np. grzejnik
+ pod³ogówka lub grzejnik +
klimatyzator (wyj¹tek Home-
tronic), ani sterowaæ ogrzewa-
niem nadmuchowym (HVAC)
spotykanym coraz czêœciej
w polskich domach. Nie ma
zatem mowy o kontrolowa-
nym dogrzewaniu pomiesz-
czeñ przez kana³y z ciep³ym
powietrzem z kominka. Brak
funkcji logicznych nie pozwa-
la tak¿e np. w³¹czyæ podgrze-
wania schodów wejœciowych,
gdy jest mróz i pada œnieg, by
przeciwdzia³aæ ich oblodze-
niu i poœlizgniêciu domowni-
ków. 

...I PRYWATNOŒÆ
Je¿eli chodzi o sterowanie roletami, zas³o-
nami i ¿aluzjami – podstawowym ograni-
czeniem jest brak mo¿liwoœci regulacji la-
melek ¿aluzji lub opuszczania rolet, np.
na skutek mocnego nas³onecznienia
(wyj¹tek Hometronic).

SWOJE WADY MAJ¥ TE¯
WY£¥CZNIKI, 
PRZYCISKI I ELEMENTY STERUJ¥CE...
W opisanych systemach nie znajdziemy
przycisków wieloklawiszowych znanych
z systemów zaawansowanych, dlatego je-
steœmy zmuszeni korzystaæ ze standardo-
wych wy³¹czników. Jeœli zatem mamy
w salonie kilka lamp (zw³aszcza z regula-
cj¹ mocy), rolet, sterujemy ogrzewaniem
i mamy ochotê zastosowaæ kilka scen
œwietlnych – musimy zarezerwowaæ spor¹
powierzchniê œciany na bateriê kilkuna-
stu wy³¹czników. Dodatkowo nie maj¹
one pól opisowych – ich funkcje zatem
musimy pamiêtaæ lub przykleiæ sobie kar-
teczkê z opisem... Wprawdzie Hometro-
nic i Cardio maj¹ jednostki centralne za-
wieraj¹ce wiêcej funkcji, ale to jednostko-
we urz¹dzenie – w pozosta³ych pomiesz-

czeniach musimy korzystaæ z tradycyj-
nych wy³¹czników. Wygodn¹ funkcj¹ sys-
temów Inteligentnego Domu jest mo¿li-
woœæ sterowania np. oœwietleniem czy ro-
letami pilotem radiowym lub na podczer-
wieñ. Niestety, proste systemy równie¿ te-
go nie potrafi¹ (wyj¹tek X10 i Cardio, ale
tylko piloty radiowe)

...ORAZ STEROWANIE CENTRALNE
I ZDALNE
Sterowanie kilkoma pomieszczeniami
lub np. kontrola ca³ego mieszkania czy
domu na ekranie panela LCD równie¿
nie bêdzie mo¿liwa. Proste systemy nie
maj¹ bowiem ¿adnych paneli LCD czy
ekranów dotykowych u³atwiaj¹cych ste-
rowanie wieloma funkcjami i np. wizu-
alizacjê, której nie mo¿emy równie¿
zrealizowaæ przez TV czy Internet. Tak
wiêc, wyje¿d¿aj¹c na urlop bêdziemy
mieli „zerowe” szanse na sprawdzenie,
co dzieje (dzia³o) siê w naszym domu
(wyj¹tek Hometronic). A jeœli zamarzy
nam siê, by jednym naciœniêciem klawi-
sza zgasiæ wszystkie lampy, opuœciæ ro-
lety, w³¹czyæ telewizor i uruchomiæ
odtwarzanie filmu DVD – to niestety
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pozostanie to tylko w sferze marzeñ,
gdy¿ proste systemy nie maj¹ mo¿liwoœci
integracji ze sprzêtem Audio/Video.

WYBIEGAJ¥C
W PRZYSZ£OŒÆ
Warto zwróciæ jeszcze uwagê na to, ¿e
opisywane systemy s¹ produkowane
przez pojedyncze firmy. Brak zatem kil-
ku producentów tworz¹cych kompo-
nenty do systemu oznacza ryzyko, ¿e
np. za kilka lat nie naprawimy zepsute-
go urz¹dzenia lub nie znajdziemy na
rynku nowoœci, dzia³aj¹cych z naszym
systemem. Brak mo¿liwoœci zdalnej ak-
tualizacji systemu („programowanie”
odbywa siê przez prze³¹czanie pokrête³)
wymusza ka¿dorazowy przyjazd elek-
tryka w razie najdrobniejszej usterki.
Oczywiœcie mo¿emy sami próbowaæ re-
gulacji tymi pokrêt³ami, jeœli nasz in-
stalator wykona³ dobr¹ dokumentacjê
i opisa³, które pokrêt³o jak ustawi³. Jed-
nak takich eksperymentów, ka¿dy z nas
wola³by z pewnoœci¹ unikn¹æ.
Poza tym nie ma mo¿liwoœci wykonania
backup-u (kopii zapasowej) konfigura-
cji systemu, by w razie awarii (majstro-
wania przy pokrêt³ach) szybko wgraæ
poprzedni¹, dobr¹ konfiguracjê syste-
mu naprawiaj¹c problem.

ILE TO KOSZTUJE?
Skoro znamy ju¿ zalety i wady, pora osza-
cowaæ przybli¿ony koszt zakupu systemu.
Firma SMARTech przeprowadzi³a anali-
zê cen, kupowanych przez polskich inwe-
storów, urz¹dzeñ i us³ug zwi¹zanych
z systemami Inteligentnego Domu. Koszt
systemu wyznacza powierzchnia domu
i poziom wymagañ inwestora (kwoty net-
to bez VAT 7% dla domów):
n 200-250 z³/m2 – wariant podstawowy

(sterowanie oœwietleniem) 
n 250-350 z³/m2 – wariant typowy (stero-

wanie oœwietleniem i ogrzewaniem/ro-
letami)

n 350-500 z³/m2 – wariant komfortowy
(sterowanie oœwietleniem, ogrzewa-
niem i roletami/klimatyzacj¹) 

n ponad 500 z³/m2 – wariant luksusowy
(sterowanie oœwietleniem, ogrzewaniem
klimatyzacj¹, roletami +dodatki).

Powy¿sze kwoty obejmuj¹ koszt kom-
pletnej instalacji elektrycznej (projekt,
okablowanie, rozdzielnice, urz¹dzenia
systemowe, gniazdka, uruchomienie
systemu) bez urz¹dzeñ wykonawczych
(lampy, grzejniki, rolety itp.). Podawane
czêsto znaczne ró¿nice w cenach miêdzy
ró¿nymi systemami w praktyce siêgaj¹
tylko kilkunastu procent, gdy¿ w sk³ad
ka¿dego systemu musi wejœæ okablowa-

nie (czêsto dro¿sze od urz¹dzeñ),
gniazdka elektryczne itd., wiêc sama
ró¿nica cen urz¹dzeñ systemowych nie
ma zasadniczego wp³ywu na ca³oœæ
kosztów instalacji. 
Orientacyjne koszty omawianych syste-
mów: instalacja tradycyjna – 43 500 z³,
CARDIO – 65 000 z³, HOMETRONIC
– 72 000 z³, LUXOR – 58 000 z³, 
X10 – 56 500 z³.
Podane ceny systemów (brutto zawiera-
j¹ce 7% podatek VAT obowi¹zuj¹cy dla
instalacji elektrycznych w mieszka-
niach/domach) zosta³y obliczone dla
przyk³adowego domu o powierzchni
200 m2 i obejmuj¹ sterowanie 40 obwo-
dami oœwietlenia (w tym 4 œciemniane),
16 roletami i 8 niezale¿nymi strefami
ogrzewania oraz us³ugi projektu, u³o¿e-
nia instalacji, monta¿u urz¹dzeñ i kon-
figuracji systemu. Jeœli jakiœ system nie
umo¿liwia sterowania ogrzewaniem,
w jego cenê wliczono termostaty elek-
troniczne z programatorem.

ZMYLIÆ Z£ODZIEJA
Dom z którego wyje¿d¿amy na wakacje,
robi siê nagle bardzo atrakcyjny dla z³o-
dzieja. Jest jednak sposób, aby „wyprowa-
dziæ nieproszonego goœcia w pole”. Po-
mocna mo¿e byæ w tym funkcja symulacji
obecnoœci domowników, która znacz¹co
wp³ywa na zmniejszenie ryzyka niemi³ej
niespodzianki po powrocie z urlopu...
Odpowiedni modu³ „nagrywa” dzia³ania
domowników w okresie poprzedzaj¹cym
urlop (w zakresie w³¹czania lamp, rolet,
muzyki itp.), a nastêpnie „odtwarza” je.
Efekt jest bardzo przekonuj¹cy, gdy¿ od-
daje rzeczywiste dzia³ania, które s¹ ró¿ne
ka¿dego dnia. Mo¿na wybraæ, które ele-
menty maj¹ braæ udzia³ w symulacji tak,
aby nie zu¿ywaæ niepotrzebnej energii np.
na w³¹czanie ekspresu do kawy.

A MO¯E WARTO?
Pomimo ¿e opisane systemy maj¹ sporo
luk w swojej „inteligencji”, to czy nie
warto mieæ je w domu? Z pewnoœci¹ dla
wiêkszoœci z nas opisane funkcje by³yby
wystarczaj¹ce, aby mieszka³o nam siê
wygodniej, przyjemniej, bezpieczniej
i taniej. Dla tych Czytelników, którzy
jednak uwa¿aj¹, ¿e przedstawione syste-
my maj¹ zbyt skromne mo¿liwoœci pole-
camy kolejny numer BD, w którym za-
prezentujemy bardziej zaawansowane
systemy. n
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