PRZEGLkD RYNKU

Inteligentny

Instalacje inteligente
nte
i osprzÚt elektroinstalacyjny
nstalacyjny
Jarosïaw Antkiewicz
We wspóïczesnych domach coraz wiÚcej
urzÈdzeñ sterowanych jest przez róĝnego rodzaju programatory i czujniki. Kolejnym etapem automatyzacji jest poïÈczenie tych elementów w sieÊ, pozwalajÈcÈ na wymianÚ
informacji. Powstaje wówczas instalacja nazywana inteligentnÈ. CzÚsto zamiast o „inteligentnej instalacji” mówi siÚ równieĝ
o „inteligentnym systemie”, traktujÈc te okreĂlenia jako równowaĝne. Pewne zamieszanie wprowadza natomiast termin „okablowanie strukturalne”. Bywa, ĝe jest ono uĝywane
zamiennie z dwoma poprzednimi (inteligentna instalacja lub inteligentny system), jednak wïaĂciwsze jest zawÚĝenie jego znaczenia do samych przewodów sygnaïowych oraz
zasilajÈcych, bo to wïaĂnie oznacza termin
„okablowanie”. Warto przy tym wiedzieÊ, ĝe
w niektórych systemach inteligentnych komunikacja odbywa siÚ drogÈ radiowÈ, a przewodów sïuĝÈcych wymianie informacji (sy-
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na miarÚ

gnaïowych) w ogóle wówczas nie ma. Warto
teĝ pamiÚtaÊ, ĝe okreĂlenie „inteligentny”
w przypadku róĝnych ukïadów automatyki
jest bardzo chÚtnie stosowane ze wzglÚdów
marketingowych. W praktyce czÚsto trudno zaĂ powiedzieÊ, kiedy dziaïajÈca w domu,
niekiedy bardzo zaawansowana, automatyka
zaczyna tworzyÊ inteligentnÈ instalacjÚ.
W instalacji nazywanej inteligentnÈ najwaĝniejsze jest to, ĝe informacja pochodzÈca z jednego czujnika moĝe byÊ wykorzystana przez wiele urzÈdzeñ. JeĂli jest to sygnaï
czujnika otwarcia okna, oczywiĂcie odbierze
go instalacja alarmowa, moĝe on teĝ wpïynÈÊ na dziaïanie instalacji grzewczej i wentylacyjnej. Nie ma przecieĝ sensu ogrzewanie
pomieszczenia, w którym otwarto wszystkie
okna. Nie warto teĝ, by wentylacja mechaniczna dostarczaïa tam Ăwieĝe powietrze.
W domu z instalacjÈ inteligentnÈ wzajemne powiÈzania poszczególnych czujników

i urzÈdzeñ oraz sterujÈce ich wspóïpracÈ
programy moĝna w kaĝdej chwili zmieniÊ.
Moĝna teĝ dodaÊ do systemu nowe elementy. W naszym przykïadzie takim dodatkowym elementem moĝe byÊ np. czujnik obecnoĂci osób. PïynÈce z niego sygnaïy warto
wykorzystaÊ do obniĝenia temperatury oraz
zmniejszenia intensywnoĂci wentylacji w pomieszczeniach, w których nikt nie przebywa.

Dobry projekt
Profesjonalny projekt wymaga poïÈczenia wiedzy z wielu dziedzin, a wszystko razem musi
odpowiadaÊ potrzebom okreĂlonego uĝytkownika. W projekcie trzeba okreĂliÊ umiejscowienie, liczbÚ i rodzaj czujników (temperatury, ruchu itp.) oraz przycisków sterujÈcych.
Zarówno czujniki, jak i przyciski sÈ przez projektantów i instalatorów nazywane „sensorami”. Moĝe to wydawaÊ siÚ dziwne, ale z ich
punktu widzenia najwaĝniejsze jest to, ĝe za-
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Nawet jeĂli przez
telefon moĝna wïÈczyÊ
w domu ogrzewanie
albo zaprogramowaÊ
w piÈtek, jaka
muzyka ma powitaÊ
naszych sobotnich
goĂci, przesadÈ jest
mówiÊ, ĝe mamy
inteligentnÈ instalacjÚ.
Waĝniejsza jest
moĝliwoĂÊ wymiany
informacji pomiÚdzy
róĝnymi urzÈdzeniami
zainstalowanymi
w domu tak, by
pracowaïy
jak najefektywniej.

Instalacje inteligentne i osprzÚt elektroinstalacyjny

równo jedne, jak i drugie sÈ ěródïem sygnaïów sterujÈcych pracÈ systemu. NastÚpnÈ kategoriÚ, wymagajÈcÈ nie mniej starannoĂci od
projektanta, stanowiÈ elementy wykonawcze:
silniki napÚdów, siïowniki czy Ăciemniacze,
nazywane przez wykonawców „aktorami”.
W tym wypadku trzeba pamiÚtaÊ nie tylko o poïÈczeniu ich przewodami sygnaïowymi, ale równieĝ o zapewnieniu odpowiedniego zasilania z instalacji elektrycznej. Dlatego
w praktyce rozbudowa wykonanej instalacji
moĝe byÊ trudna. Samo dodanie nowego czujnika nie stanowi wielkiego problemu, gdyĝ
moĝe on nawet dziaïaÊ bezprzewodowo i mieÊ
zasilanie bateryjne. Gorzej jednak z urzÈdzeniem, którego pracÈ bÚdzie sterowaÊ. JeĂli to
np. napÚd opuszczajÈcy i podnoszÈcy rolety
okienne, to musi mieÊ doprowadzone zasilanie sieciowe.
Programowanie teĝ nie jest ïatwe, ale
w tym przypadku ïatwiej póěniej naprawiÊ
ewentualne bïÚdy. W projekcie trzeba okreĂliÊ priorytety dla poszczególnych sygnaïów.
Wyobraěmy sobie, ĝe czujnik stÚĝenia CO
wysyïa sygnaï do systemu wentylacji mechanicznej, ĝe potrzebne jest przewietrzenie garaĝu. W tym samym czasie czujniki obecnoĂci osób oraz temperatury dla zmniejszenia
strat ciepïa ograniczajÈ wentylacjÚ garaĝu, bo
akurat nikogo tam nie ma. Projektant musi
zatem zdecydowaÊ, który z takich sygnaïów
instalacja ma potraktowaÊ jako waĝniejszy.
Jak widaÊ, bez dobrego, przemyĂlanego projektu system nie bÚdzie dziaïaï prawidïowo.

sterowanie
pracÈ kotïa c.o.
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Do zasilania sensorów wystarczy prÈd z instalacji sygnaïowej. Pozostaïe elementy trzeba jednak podïÈczyÊ
do instalacji elektrycznej 230 V

Uĝyteczne moĝliwoĂci
DziÚki wspóïdziaïaniu wielu elementów instalacji mogÈ byÊ wykonywane nie tylko pojedyncze zadania, ale teĝ sekwencje czynnoĂci. Inteligentna instalacja moĝe odciÈĝyÊ
naszÈ zawodnÈ pamiÚÊ. Gdy wychodzimy
z domu i chcemy wïÈczyÊ instalacjÚ alarmowÈ, najpierw zostanÈ sprawdzone (i ewentualnie zamkniÚte) wszystkie okna. Na czas
naszej nieobecnoĂci zostanie takĝe odciÚty dopïyw gazu do kuchenki oraz prÈdu do

klimatyzacja

czujnik
obecnoĂci

oĂwietlenie
zewnÚtrzne
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WspóïpracujÈce ze sobÈ elementy instalacji inteligentnej

oĂwietlenie

zawory
przy grzejnikach

napÚd
ĝaluzji

gniazd (z wyjÈtkiem tych obwodów, które zasilajÈ lodówkÚ czy kocioï c.o. – takie
szczegóïy teĝ musi przewidywaÊ dobry projekt). W czasie podróĝy do pracy lub na urlopie nie bÚdziemy musieli siÚ zatem zastanawiaÊ, czy wyïÈczyliĂmy ĝelazko. Nawet gdy
wtyczka zostaïa w gnieědzie, zostanie na
pewno wyïÈczone. Wbrew pozorom zastosowanie opisanych rozwiÈzañ nie jest bardzo
trudne ani teĝ nazbyt kosztowne.
MoĝliwoĂci sÈ jednak o wiele wiÚksze.
Stosowana coraz czÚĂciej automatyka pogodowa nie musi wspóïpracowaÊ tylko z samÈ
instalacjÈ grzewczÈ. Kiedy wzrasta prÚdkoĂÊ wiatru, sprawi ona, ĝe markizy nad
oknami zostanÈ schowane, a w czasie deszczu zostanie automatycznie zamkniÚte okno
dachowe i wyïÈczy siÚ zraszacz trawnika.
Podczas upaïów rolety lub ĝaluzje bÚdÈ automatycznie opuszczane w pomieszczeniach, w których nikogo nie ma, by siÚ niepotrzebnie nie nagrzewaïy.
Instalacja inteligentna jest teĝ niezwykle pomocna w czasie dïuĝszej nieobecnoĂci domowników. Zraszacz sam podleje
ogród, stosownie do wskazañ czujnika wilgotnoĂci gleby. AutomatykÚ szczególnie doceniÈ posiadacze ogrodów zimowych i szklarni. Sterowane automatycznie rolety mogÈ
ograniczyÊ nadmierne nasïonecznienie, automat zadba teĝ o przewietrzenie szklarni.
Inteligentna instalacja pozwala rozszerzyÊ
moĝliwoĂci instalacji alarmowej, na przykïad
moĝe dodatkowo uruchomiÊ kamery w razie
wykrycia intruza.

BUDUJEMY DOM

5/2009

97

PrzeglÈd rynku

Informacje przekazywane ze stacji pogodowej sterujÈ klimatyzacjÈ
i ogrzewaniem

fot. Tema

Pytanie tylko, ilu inwestorów zdecyduje siÚ na takie kosztowne urzÈdzenia, jak
elektryczny napÚd rolet, ĝaluzji, markiz, a do tego siïowniki zamykajÈce okna poïaciowe? A jeĂli ich nie bÚdzie, to czym bÚdzie
sterowaÊ nasza inteligentna automatyka?

Sposoby sterowania
Po to, by sterowaÊ naszÈ inteligentnÈ instalacjÈ, nie musimy byÊ wcale na miejscu. Do
komunikacji z systemem Ăwietnie nadaje siÚ
Internet i telefon komórkowy. Przydaje siÚ
to nie tylko w czasie dïuĝszych wyjazdów.
JeĂli zwykle wracamy do domu okoïo 18.00,
to zimÈ wygodne bÚdzie zdalne uruchomienie w tym czasie intensywniejszego ogrzewania domu czy kabli grzejnych na podjeědzie.
JeĂli wiemy, ĝe wrócimy póěniej, to wystarczy SMS, by te czynnoĂci odwoïaÊ lub przesunÈÊ w czasie. TÈ samÈ drogÈ system moĝe
nas poinformowaÊ o awarii w domu czy innej nietypowej sytuacji.
Do sterowania pracÈ instalacji w domu
moĝna zastosowaÊ róĝne urzÈdzenia. Jednym
z nich sÈ specjalne systemowe ïÈczniki (potocznie nazywane „wïÈcznikami”) o kilku
przyciskach, czÚsto wyposaĝone w dodatko-

Bramki
miÚdzysystemowe

zastÈpiÊ ïÈcznik systemowy, trzeba ich umieĂciÊ kilka na Ăcianie,
na przykïad w ramkach wielokrotnych (mieszczÈcych od 2 do 5
ïÈczników). JeĂli instalacja inteligentna nie jest zbyt rozbudowana,
moĝe to byÊ korzystne rozwiÈzanie, bo wybór ïÈczników na rynku
jest bardzo bogaty.
Bardzo wygodne jest sterowanie systemem za pomocÈ pilota, podobnie jak obsïuguje siÚ telewizor. JeĂli zdecydujemy siÚ na
bardzo rozbudowany system, to do sterowania nim warto wykorzystaÊ komputer, który moĝna wyposaĝyÊ nawet w ekran dotykowy. Moĝliwa jest wówczas wizualizacja,
czyli stworzenie przestrzennego modelu caïego domu, w którym zaznaczono lokalizacjÚ sprzÚtów, czujników itp. WizualizacjÚ
moĝna przy tym wzbogaciÊ o podglÈd z kamer. JeĂli zdecydowaliĂmy siÚ na podïÈczenie instalacji do Internetu, to takÈ wizualizacjÚ obrazujÈcÈ, co dzieje siÚ w naszym
domu, moĝemy obejrzeÊ za poĂrednictwem
sieci z dowolnego miejsca na Ăwiecie.

Niezaleĝnie od tego, jaki system wybierzemy, warto wiedzieÊ, ĝe róĝne systemy mogÈ
ze sobÈ wspóïpracowaÊ za poĂrednictwem
bramek miÚdzysystemowych. To waĝne, bo
z wyjÈtkiem systemu EIB/KNX, dla którego
urzÈdzenia produkuje ponad sto firm, za okreĂlonym systemem stoi zwykle jeden producent,
którego oferta nie zawsze w peïni zaspokaja nasze potrzeby. DziÚki bramkom moĝemy
np. poïÈczyÊ istniejÈcy system przewodowy
z bezprzewodowym innego producenta.

przewodowo. Moĝe do tego sïuĝyÊ dodatkowy przewód systemowy (np. w popularnym
w Europie systemie EIB/KNX) lub dodatkowa ĝyïa zwykïego przewodu elektrycznego
(jak w systemie LCN ). W drugim przypadku ukïada siÚ np. przewody czteroĝyïowe zamiast trójĝyïowych. Dodatkowy przewód
systemowy (zwany magistralÈ) pozwala na
równoczesne przesyïanie wielu sygnaïów, zatem jest wspóïdzielony przez wszystkie urzÈdzenia, podobnie jak w samochodowej sieci
CAN. Zuĝywa siÚ go wiÚc stosunkowo niewiele, dlatego na etapie ukïadania instalacji najlepiej wykonaÊ przynajmniej samo okablowanie niejako na zapas.
Elementy instalacji inteligentnej mogÈ siÚ
teĝ komunikowaÊ bezprzewodowo. W kraju popularnoĂÊ zdobyï pracujÈcy w ten sposób system Xcomfort, stosuje siÚ teĝ bezprzewodowÈ (i uproszczonÈ) odmianÚ standardu
EIB/KNX. Czujniki i ïÈczniki z przyciskami w takiej instalacji nie wymagajÈ okablowania, ale elementy wykonawcze, jak np.
siïowniki, muszÈ mieÊ doprowadzone zasilanie. NiewÈtpliwÈ zaletÈ instalacji bezprzewodowych jest ïatwoĂÊ montaĝu w juĝ istniejÈcych obiektach oraz moĝliwoĂÊ zmiany

Budowa systemu
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Niezaleĝnie od tego, na ile zdecydujemy siÚ
rozbudowaÊ automatykÚ w swoim domu,
warto wiedzieÊ, co jest waĝne na etapie robót instalacyjnych. Jakie prace trzeba koniecznie wykonaÊ od razu, a z montaĝem jakich elementów moĝna ewentualnie
poczekaÊ? Przede wszystkim trzeba powierzyÊ dobremu specjaliĂcie
wykonanie projektu, dajÈcego moĝliwoĂÊ przyszïej rozbudowy. DziÚki
temu elektryk rozbuduje instalacjÚ
klasycznÈ tak, by moĝna byïo do niej
podïÈczyÊ w przyszïoĂci wiÚkszÈ
liczbÚ urzÈdzeñ. ¿aden siïownik czy
silnik napÚdu nie zadziaïa przecieĝ
bez zasilania. RozwiÈzaniem moĝe
byÊ zaïoĝenie wiÚkszej liczby gniazd
(czy samych zaĂlepionych puszek)
np. w pobliĝu okien. Lepiej przy tym
Panel dotykowy to wyjÈtkowo wygodny sposób sterowania
(oczywiĂcie w granicach rozsÈdku)
zapewniÊ poszczególnym urzÈdzeniom zawy wyĂwietlacz; za ich pomocÈ moĝna sterowaÊ kilkoma funkcjami. Takie ïÈczniki mogÈ
silanie z oddzielnych obwodów. DziÚki temu
teĝ mieÊ wymiary zbliĝone do tradycyjnych
elementy odpowiedzialne za ich wïÈczanie
ïÈczników elektroinstalacyjnych, dziÚki czei wyïÈczanie bÚdzie moĝna ukryÊ w rozdzielmu nie raĝÈ umieszczone obok siebie. Niestety nicy elektrycznej, w której powinno byÊ na
sÈ drogie, kosztujÈ ok. 1000 zï za sztukÚ.
to doĂÊ miejsca, wiÚc lepiej bÚdzie, jeĂli elekTañszym rozwiÈzaniem sÈ tradycyjne
tryk zastosuje rozdzielnicÚ z odpowiednim
ïÈczniki elektryczne poïÈczone z niewielkim „zapasem”, aby nie trzeba jej byïo potem wyadapterem systemowym, który moĝna ukryÊ
mieniaÊ.
w gïÚbokiej puszce instalacyjnej. Kaĝdy taki
Komunikacja pomiÚdzy elementami inïÈcznik odpowiada jednej funkcji, wiÚc by
stalacji inteligentnej najczÚĂciej odbywa siÚ

Przyciski ïÈczników systemowych oraz pilota moĝna
dowolnie opisaÊ po ich zaprogramowaniu

Wedïug potrzeb

fot. Zamel

To, na ile warto rozbudowywaÊ ukïady automatyki, zaleĝy od domu i pracujÈcych
w nim instalacji. Czynnikami ograniczajÈcymi sÈ zasobnoĂÊ portfela oraz zdrowy
rozsÈdek. Nie wszystkie pomysïy, choÊ realne z technicznego punktu widzenia, sÈ sensowne i ekonomicznie uzasadnione.
Im dom wiÚkszy i wiÚcej w nim wyrafinowanych technicznie urzÈdzeñ, tym bardziej
warto integrowaÊ je w jeden system. Chodzi
tu zwïaszcza o instalacje: grzewczÈ, wentylacyjnÈ i klimatyzacyjnÈ, bo sÈ najbardziej
energochïonne. Gdy dom ma np. 300 m2
powierzchni uĝytkowej, trudno pamiÚtaÊ
o rÚcznym regulowaniu parametrów pracy wszystkich instalacji w poszczególnych pomieszczeniach.
Utrzymanie takiego domu pochïania duĝo energii, a zatem
oszczÚdnoĂci, jakie moĝe zapewniÊ automatyka, mogÈ byÊ
znaczne.
Racjonalne korzystanie
z ogrzewania i klimatyzacji oraz
wentylacji mechanicznej (zwïaszcza z odzyskiem ciepïa) wymaga odpowiedniego sterowania,
a do tego potrzeba wielu informacji. Jakie bÚdÈ skutki intensywnego wietrzenia i ogrzewania
(lub klimatyzowania) pomieszczeñ,w których nikogo nie ma albo

Programatory czasowe sÈ
wrÚcz niezbÚdne, jeĂli korzystamy z dwóch taryf za energiÚ
elektrycznÈ

fot. Lange ukaszuk

lokalizacji czujników i przycisków,
a takĝe moĝliwoĂÊ umieszczenia ich
w nietypowych miejscach, np. na szybie. Docenia siÚ to szczególnie przy
zmianie aranĝacji pomieszczeñ i przesuwaniu Ăcianek dziaïowych.
System inteligentny moĝe byÊ scentralizowany, wówczas wymiana informacji odbywa
siÚ zawsze za poĂrednictwem gïównego moduïu („komputera”). Taki system ïatwiej przeprogramowaÊ, jednak awaria jednostki centralnej oznacza wyïÈczenie caïej instalacji.
W systemie zdecentralizowanym zaĂ poszczególne urzÈdzenia, choÊ poïÈczone
w sieÊ, same interpretujÈ trafiajÈce do nich
sygnaïy i odpowiednio modyfikujÈ swój sposób dziaïania. DziÚki temu awaria eliminuje tylko uszkodzone urzÈdzenie, ale jeĂli jest
to np. czujnik temperatury w automatyce pogodowej, to i tak jego uszkodzenie utrudnia
pracÚ wielu innych elementów.

w których ktoĂ zostawiï otwarte okna? OczywiĂcie zamiast
ograniczenia kosztów, bÚdziemy
mieÊ ich bezsensowny wzrost.
Inteligentna automatyka jest wïaĂnie po to, by nie dopuĂciÊ do takich sytuacji, potrafi teĝ na bieĝÈco tak sterowaÊ instalacjami,
by zminimalizowaÊ koszty.
Nawet z ograniczonej co do zakresu automatyki moĝna czerpaÊ spore korzyĂci.
JeĂli korzystamy z elektrycznego podgrzewacza pojemnoĂciowego do przygotowania
c.w.u., racjonalnym rozwiÈzaniem jest poïÈczenie jego obwodu z wyïÈcznikiem czasowym, tak by pracowaï tylko w czasie obowiÈzywania tañszej tzw. drugiej taryfy za
energiÚ. Uĝyteczne sÈ takĝe tzw. wyïÈczniki
pierwszeñstwa, okreĂlajÈce priorytety pracy róĝnych urzÈdzeñ. JeĂli za ogrzewanie
pomieszczeñ i przygotowanie ciepïej wody
odpowiada ten sam kocioï, to gdy napeïniamy wannÚ, c.o. zostanie chwilowo wyïÈczone, by caïa moc mogïa byÊ wykorzystana
do podgrzania wody do kÈpieli. Tam, gdzie
pracuje wiele urzÈdzeñ elektrycznych duĝej mocy: przepïywowe ogrzewacze wody,
kuchnia elektryczna i ogrzewanie, okreĂlenie priorytetów zapobiega przeciÈĝeniu instalacji. Warto teĝ niekiedy pomyĂleÊ o zdalnym uruchamianiu niektórych funkcji, np.
zmianie trybu pracy ogrzewania za pomocÈ
wiadomoĂci SMS.
Nie w kaĝdym domu automatyka jest równie poĝyteczna. Nie ma czym sterowaÊ
w domu wyposaĝonym w prosty, tradycyjny kocioï na wÚgiel (bez moĝliwoĂci sterowania) oraz wentylacjÚ grawitacyjnÈ. Pozostaje
wtedy co najwyĝej automatyzacja podlewania ogrodu oraz sterowanie oĂwietleniem,
choÊ wobec upowszechniania siÚ energooszczÚdnych ěródeï Ăwiatïa ekonomiczny
sens inwestowania wiÚkszych
sum w to ostatnie rozwiÈzanie jest wÈtpliwy.
Na pewno przyda siÚ poïÈczenie oĂwietlenia zewnÚtrznego z wïÈcznikiem zmierzchowym
czy teĝ czujnikiem ruchu
(to moĝemy zastosowaÊ
takĝe np. w korytarzu).
Producenci systemów infot. Moeller

Elementy sieci bezprzewodowej moĝna podïÈczyÊ nawet bezpoĂrednio do gniazda, by sterowaÊ np. pracÈ wentylatora

Lampy z czujnikami ruchu to przykïad taniej, ale
uĝytecznej automatyki

teligentnych podkreĂlajÈ szczególnie moĝliwoĂÊ wykorzystania czujników ruchu
w godzinach nocnych. WspóïpracujÈc ze
Ăciemniaczem, czujnik taki moĝe uruchomiÊ
tylko ïagodne Ăwiatïo w korytarzu, tak by
nie oĂlepiaïo wstajÈcych w nocy do ïazienki.
Jednak taki efekt o wiele taniej moĝna uzyskaÊ, ïÈczÈc po prostu czujnik ruchu z dodatkowym sïabym ěródïem Ăwiatïa. Moĝe siÚ
okazaÊ, ĝe jeszcze taniej i proĂciej zostawiÊ
wïÈczone na noc sïabe diodowe ěródïo
Ăwiatïa, bo nie zuĝyje ono wiÚcej energii niĝ
czujnik ruchu.
Stosowanie rozbudowanych systemów inteligentnych ma sens tylko w domach, w których pracuje wiele nowoczesnych urzÈdzeñ,
mogÈcych wykorzystaÊ potencjaï systemu.
Zaowocuje to nie tylko zwiÚkszeniem komfortu, ale teĝ odczuwalnymi oszczÚdnoĂciami w trakcie eksploatacji.
JeĂli instalacje w naszym domu sÈ tradycyjne, to bardziej uzasadnione bÚdzie zastosowanie tylko pojedynczych elementów automatyki, a nie zintegrowanego systemu.
Warto ewentualnie pomyĂleÊ o wykonaniu
samego okablowania strukturalnego i dostosowaniu instalacji elektrycznej do potrzeb przyszïej rozbudowy. Koszty uda siÚ
wówczas utrzymaÊ na rozsÈdnym poziomie,
a w przyszïoĂci inteligentny system moĝna
bÚdzie ïatwo zbudowaÊ.

Czujniki
biometryczne
DostÚpne sÈ czytniki linii papilarnych lub wzoru siatkówki, które mogÈ zastÈpiÊ domownikom
tradycyjne klucze (lub mogÈ byÊ uĝywane równolegle z nimi). Jest to bardzo wygodne zwïaszcza
dla dzieci (by nie byïo obaw, ĝe zgubiÈ klucze).
Moĝe siÚ teĝ przydaÊ funkcja tymczasowego
nadawania praw dostÚpu nowym uĝytkownikom,
np. czïonkom dalszej rodziny w czasie ich dïuĝszej
wizyty lub teĝ, w okreĂlone dni, osobie ĂwiadczÈcej jakieĂ usïugi, np. ogrodnikowi.
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