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SYSTEM PRZEWODOWY
Przewodowe sterowanie os onami okienny-
mi mo e odbywa  si  za pomoc  prze cz-
nika montowanego na cianie lub w czni-
ka z wbudowanym zegarem steruj cym. Do 
wersji podstawowych mo emy zaliczy  sys-
temy umo liwiaj ce manualne sterowa-
nie jednym lub dwoma nap dami przy u y-
ciu jednego prze cznika. Za jego pomoc
mo emy sterowa  roletami wed ug indywi-
dualnych potrzeb. Wystarczy nacisn  od-
powiedni przycisk, aby os ona zosta a pod-
niesiona, opuszczona lub zatrzyma a si
w wybranym przez nas po o eniu. Bardziej 
zaawansowane systemy przewodowe umo -
liwiaj  sterowanie pojedyncz  os on  lub ich 
grupami wraz z wykorzystaniem zewn trz-
nych sensorów takich jak czujniki nat enia 
wiat a. Sterowanie odbywa si  automatycz-

nie lub manualnie poprzez zastosowanie od-
powiednich sterowników, po czonych do-
datkowym obwodem niskonapi ciowym. 
System przewodowy wymaga jednak roz-
prowadzenia sieci kabli, co wi e si  z inwa-
zyjnym sposobem instalacji. Rozwi zanie to 
jest wi c najcz ciej stosowane na etapie bu-

dowy nowego domu lub podczas remontu 
ju  istniej cych obiektów.

SYSTEM RADIOWY 
– KOMUNIKACJA 
JEDNOKIERUNKOWA
Jest szybki, prosty i czysty w monta u, ponie-
wa  nie wymaga prowadzenia kabli pomi -
dzy sterownikiem a nap dem. Os ony okien-
ne s  zamykane i otwierane drog  radiow  co 
sprawia, e system jest wyj tkowo bezpiecz-
ny i komfortowy. Do komunikacji z odbior-
nikiem u ywane s  ró nego rodzaju nadajni-
ki radiowe, które komunikuj  si  z nap dami 
na du ych odleg o ciach. Dzi ki temu s  do-
brym rozwi zaniem dla domów o du ej ku-
baturze. Wszystkie rolety mo emy wyposa-
y  w dodatkowe systemy steruj ce. Poza 

wspomnianym ju  wcze niej programatorem 
czasowym, dodatkow  wygod  zapewnia-
j  czujniki reaguj ce na zmiany atmosferycz-
ne. I tak, w przypadku pojawienia si  silnego 
wiatru, specjalne systemy reguluj  i w ra-
zie potrzeby zwijaj  os ony, zabezpieczaj c je 
przed przypadkowym uszkodzeniem. Z ko-
lei czujniki zmierzchu steruj  po o eniem ro-
let, tak aby podnosi y si  i opuszcza y, w za-
le no ci od nas onecznienia i ustawionego 
progu czu o ci. Tego rodzaju systemów jest 
znacznie wi cej i ca y czas s  rozbudowywa-
ne. Zapewniaj  coraz wi ksz  funkcjonalno
a tym samym u atwiaj  codzienne u ytkowa-
nie os on okiennych.

SYSTEM INTELIGENTNEGO 
DOMU – KOMUNIKACJA 
DWUKIERUNKOWA
W ród dost pnych rozwi za  technologicz-
nych, firma ANWIS posiada w swojej ofercie 

system inteligentnego sterowania os onami 
okiennymi. Nie wymaga on specjalnej infra-
struktury, przez co nie generuje wysokich 
kosztów instalacyjnych. Umo liwia pod -
czenie systemu do wewn trznej sieci inter-
netowej oraz obs ug  przy u yciu komputera 
PC b d  tabletu i smartfona wyposa one-
go w system operacyjny Android lub iOS. 
Proste programowanie umo liwia nadanie 
ka demu urz dzeniu czytelnej nazwy oraz 
przypisanie go do konkretnego pomieszcze-
nia i pi tra budynku. Technologia pozwala 
na zaprogramowanie do 40 scenariuszy, któ-
re w zale no ci od potrzeby mog  by  uru-
chamiane r cznie, automatycznie (o okre-
lonej godzinie) lub sterowane za pomoc

sygna ów przekazywanych bezpo rednio 
z czujników zewn trznych. Dzi ki dwukie-
runkowej technologii radiowej mo liwa jest 
wzajemna komunikacja uk adów sterowania 
i przesy anie informacji zwrotnych. Nale y
jednak pami ta , e do prawid owego dzia-
ania systemu wymagane jest sta e pod cze-

nie do internetu.

PODSUMOWUJ C...
Sterowanie przewodowe to niew tpliwie naj-
prostszy sposób automatyzacji rolet, jednak 
najlepiej sprawdzi si  w nowo budowanych 
obiektach. Przez wzgl d na konieczno  po-
prowadzenia przewodu od rolety do prze-

cznika, rozwi zanie to w mniejszym 
stopniu sprawdzi si  w wyko czonych wn -
trzach. System radiowy jest zdecydowanie 
wygodniejszy i nie wymaga wielu przeró-
bek. Po doprowadzeniu zasilania do ka -
dej z os on sterowanie odbywa si  bezprze-
wodowo, za pomoc  nadajników radiowych. 
Dzi ki temu jest bardziej funkcjonalne i za-
pobiega konieczno ci przeprowadzenia kosz-
townych przeróbek instalacyjnych.  

Rolety automatyczne to przede 
wszystkim wygoda w u ytkowaniu 
oraz zwi kszone bezpiecze stwo 
dla naszego domu. Jakiego rodzaju 
sterowanie elektryczne powinni my 
zatem wybra  – przewodowe, czy 
bezprzewodowe? Przedstawiamy 
kilka praktycznych porad od 
producenta os on, firmy ANWIS.
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Domowa automatyka os on okiennych
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