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Ekonomiczne ibbezpieczne ogrzewanie wbdomu. Jak zrobiÊ to mÈdrze?
Opïaty za ogrzewanie to jeden zbnajwiÚkszych kosztów eksploatacyjnych wbsezonie jesienno-zimowym. Nie
moĝna od nich uciec, ale dziÚki sprytnym rozwiÈzaniom moĝna je ograniczyÊ, równoczeĂnie wyposaĝajÈc
nasz dom wbnowe funkcjonalnoĂci.

N

a uzyskanie ibutrzymanie odpowiedniej temperatury powietrza
wbdomu ma wpïyw wiele czynników, m.in. gruboĂÊ Ăcian, materiaï, zbktórych zostaïy wykonane, liczba znajdujÈcych
siÚ wbnim okien ibdrzwi, abtakĝe powierzchnia pomieszczeñ. Dlatego np. ogrzanie pojedynczego pokoju moĝe zajÈÊ od kilkudziesiÚciu minut do nawet kilku godzin!
Abprzecieĝ wracajÈc do domu zburlopu czy
choÊby zbpracy, nie chcemy tyle czekaÊ,
lecz od razu wejĂÊ do pomieszczenia, które ma idealnÈ dla nas temperaturÚ. Wpïyw
na efektywnoĂÊ ibkoszty ogrzewania ma takĝe stan techniczny instalacji grzewczej.
Dlatego niezbÚdne jest regularne jej serwisowanie m.in. pod kÈtem szczelnoĂci.
WaĝnÈ kwestiÈ, choÊ czÚsto pomijanÈ,
jest sterowanie systemem grzewczym. Moĝe
siÚ ono oczywiĂcie ograniczaÊ tylko do manualnego odkrÚcania ibzakrÚcania zaworów kaloryferów. Warto jednak skorzystaÊ
zbmoĝliwoĂci zdalnego zarzÈdzania urzÈdzeniami wchodzÈcymi wbskïad automatyki
domowej, które odpowiedzialne sÈ za utrzymanie komfortu termicznego. JeĂli do tego
chcemy zapewniÊ naszemu domowi ochronÚ przed niebezpieczeñstwami, których
ěródïem moĝe byÊ m.in. system grzewczy,
powinniĂmy rozwaĝyÊ montaĝ lub rozbudowÚ inteligentnego systemu alarmowego.

JEDEN SYSTEM
– WIELE FUNKCJI
FunkcjonalnoĂÊ takiej inteligentnej instalacji zaleĝy od urzÈdzeñ, które jÈ tworzÈ.
Podstawowym elementem jest centrala alarmowa – serce systemu, które odpowiada za
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komunikacjÚ, abtakĝe nadzoruje pracÚ pozostaïych urzÈdzeñ stanowiÈcych ochronÚ przed wïamaniem. Ich zadania sÈ róĝne, sïuĝÈ m.in. do wykrywania zagroĝenia,
abtakĝe do powiadomienia obtym fakcie zarówno nas, jak ibodpowiednie sïuĝby, np.
policjÚ. Wbskïad systemu mogÈ wchodziÊ
takĝe urzÈdzenia specjalnego przeznaczenia, takie jak czujki gazu. Moĝemy je dobraÊ
do rodzaju naszej instalacji grzewczej (np.
metanu lub LPG), zapewniajÈc sobie wbten
sposób zabezpieczenie na wypadek powstania poĝaru, zadymienia lub zaczadzenia.
TakÈ wszechstronnÈ ochronÚ zapewni nam
system bazujÈcy na centrali alarmowej, np.
zbserii INTEGRA lub INTEGRA Plus firmy
SATEL.

W systemie alarmowym najwaĝniejsze
sÈ oczywiĂcie funkcje ochronne. Nic nie
stoi jednak na przeszkodzie, by tworzÈce go
urzÈdzenia wykorzystaÊ takĝe do wykonywania zadañ automatyki domowej – zwïaszcza, ĝe moĝe to przeïoĝyÊ siÚ na wymierne oszczÚdnoĂci. Gdy np. bÚdziemy chcieli
przewietrzyÊ dany pokój, system moĝe automatycznie przeïÈczyÊ znajdujÈcy siÚ wbnim
grzejnik wbtryb eko, wiÚc nie bÚdzie traciï energii. Natomiast gdy bÚdziemy wychodziÊ zbdomu, moĝe dodatkowo automatycznie domknÈÊ okna, aby utrzymaÊ zadanÈ
temperaturÚ.
Taki system umoĝliwia realizacjÚ poleceñ MAKRO, czyli caïych sekwencji róĝnego rodzaju zadañ, wbtym takĝe odpowiednio
zaprogramowanych scenariuszy grzewczych. Przykïadowo, system moĝe wbdni powszednie obtej samej porze automatycznie

uruchamiaÊ proces podnoszenia lub obniĝania temperatury powietrza wbdanym pomieszczeniu lub wbcaïym budynku. DziÚki
temu, gdy tylko przekroczymy próg naszego
domu, od razu znajdziemy siÚ wbkomfortowej atmosferze.

Co waĝne, pracÈ np. elektrycznie sterowanych zaworów grzejników czy teĝ klimatyzacji moĝemy zarzÈdzaÊ takĝe zdalnie:
zarówno za poĂrednictwem komputera, jak
ibpoprzez dziaïajÈcÈ na smartfony ibtablety aplikacjÚ mobilnÈ INTEGRA CONTROL.
DziÚki niej, gdy np. nagle spadnie Ănieg,
moĝemy wbprosty sposób wïÈczyÊ podgrzewanie podjazdu lub wjazdu do garaĝu, by
zawczasu przygotowaÊ go na nasz przyjazd.
Moĝemy teĝ zdalnie zarzÈdzaÊ pracÈ instalacji grzewczej, gdy bÚdziemy musieli nagle wyjechaÊ lub wrÚcz przeciwnie – gdy
wczeĂniej wrócimy np. zbdelegacji, abwïÈczanie ibwyïÈczanie ogrzewania ustawiliĂmy na konkretny dzieñ ibgodzinÚ. Te ibwiele innych rozwiÈzañ moĝemy zastosowaÊ
wbnaszym domu, wykorzystujÈc wïaĂnie
urzÈdzenia inteligentnego systemu alarmowego. }
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