Inteligentne instalacje domowe

fot. ABB Industrial

INTELIGENTNE
instalacje domowe
Ka¿dy inwestor wie doskonale, ¿e wszelkie instalacje
naj³atwiej jest wykonaæ na etapie budowy.
Trudniej zrealizowaæ takie zadanie podczas remontu,
a w zamieszkanym i wykoñczonym domu jest to
zwykle niemo¿liwe. Trzeba wiêc zdaæ sobie sprawê,
¿e tematy, które poni¿ej postaram siê przybli¿yæ trzeba
rozpatrywaæ równolegle z prowadzonymi pracami
remontowymi, budowlanymi oraz wykoñczeniowymi.
Grzegorz Rogó¿

achowcy zajmuj¹cy siê inteligentnymi instalacjami zwykli odró¿niaæ pojêcia „inteligentny dom” i „inteligentny
budynek”. To pierwsze odnosi siê do domów mieszkalnych (równie¿ bardzo du¿ych), drugie symbolizuje instalacje profesjonalne zak³adane w biurach, fabrykach, salach konferencyjnych itd. Drugi
temat zostawimy wiêc w spokoju wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e Czytelnicy BD s¹ zdecydowanie bardziej zainteresowani nadaniem cech inteligentnych swojemu domowi ni¿ zg³êbianiem tajników dzia³ania
inteligentnej instalacji fabrycznej.
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MODERNIZACJA
System EIB pozwala zaoszczędzić do 40% opału zużywanego do ogrzewania domu
Po co komu inteligentny
dom?
Wieœæ gminna niesie, ¿e inteligentny
dom to bajer kosztuj¹cy du¿o pieniêdzy,
a niekoniecznie praktyczny. Sam instalujê inteligentne systemy domowe i nie zgadzam siê z tym.
Za³o¿enia, dla których takie systemy
wymyœlono s¹ dwa: wygoda i oszczêdnoœæ;
oczywiœcie trudno znaleŸæ granicê, gdzie
jedno przechodzi niepostrze¿enie w drugie. Najpopularniejszym systemem automatyki stosowanym w Polsce jest europejski standard EIB (European Instalation Bus) , dlatego informacje na temat
funkcjonalnych mo¿liwoœci i wymagañ instalacyjnych oprê w³aœnie na nim.
 EIB musi dzia³aæ z wielk¹ dok³adnoœci¹.
Nad tym czuwa zegar koordynowany drog¹
radiow¹ ze stacji w Mainflingen pod
Frankfurtem. Dok³adnoœæ +/-1s na 1000 lat

Pierwszy z prawej to trzypozycyjny czujnik
ruchu. W³¹cza oœwietlenie po wykryciu obecnoœci, ale mo¿na nim na sta³e zablokowaæ
œwiat³o w pozycji w³¹czonej lub wy³¹czonej.
Obok czujnika znalaz³y siê sterownik audio
A-Bus i termostat
!Czujnik ruchu w ci¹gu komunikacyjnym

Oœwietlenie
System EIB kojarzy siê laikom ze
œwiat³em zapalaj¹cym siê automatycznie
po otworzeniu drzwi do pomieszczenia
(np. do ubikacji). Skojarzenie jest trafne –
zestaw czujników ruchu daje sygna³y do
systemu, a ten z kolei zapala odpowiednie
lampy . To, który obwód oœwietleniowy
bêdzie zapalany po wykryciu ruchu przez
konkretne czujniki to nie kwestia systemu ani nawet instalacji tylko programowania. Oczywiœcie, intuicyjne wydaje siê
takie zaprogramowanie EIB, by wykrycie
ruchu w przedpokoju w³¹czy³o ulokowane tam lampy !. Przeciêtny u¿ytkownik
nie bêdzie chcia³, by œwiat³o pali³o siê
z pe³n¹ moc¹ w ci¹gu nocy – przecie¿ wystarczy 20-40% normalnego natê¿enia, by
przebyæ drogê korytarzem.
Inaczej jednak powinien zachowaæ siê
system np. w przypadku wykrycia ruchu
na zewn¹trz domu przy uzbrojonym alarmie. Niezale¿nie od zawiadomienia stacji
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monitoruj¹cej, œwiat³a w mieszkaniu powinny siê wygasiæ, a uaktywniæ siê
wszystkie lampy zewnêtrzne (zak³adamy
oczywiœcie, ¿e mówimy o nocnym zdarzeniu). Zauwa¿my wiêc, ¿e EIB to nie tylko
wygoda, ale równie¿ rzeczywiste u³atwienie codziennego funkcjonowania i, co jest
chyba najwa¿niejsze, zwiêkszenie bezpieczeñstwa.
Oczywiœcie, zaprogramowane oœwietlenie powinno zachowywaæ siê inteligentnie – w³¹czenie œwiat³a w ubikacji nie
da siê wprost powi¹zaæ z czujnikiem ruchu, bo u¿ytkownikowi grozi nag³e zgaszenie œwiat³a w... najmniej spodziewanym momencie. Lepiej wiêc powi¹zaæ
funkcjê logicznego zapalania i gaszenia
œwiat³a z kontaktronami, czyli elementami reaguj¹cymi na otwieranie i zamykanie drzwi. Sekwencyjne potraktowanie
sygna³ów z kontaktronów mo¿e spowodowaæ, ¿e œwiat³o bêdzie siê zapala³o i gasi³o
w zale¿noœci od obecnoœci u¿ytkownika
wewn¹trz pomieszczenia. Takie same za³o¿enia w programowaniu i u¿ywaniu
oœwietlenia obowi¹zuj¹ równie¿ w ³azience – wystarczy wyobraziæ sobie wieczorn¹
k¹piel.
Przyk³ady funkcjonalnoœci aktywnoœci oœwietlenia mo¿na by mno¿yæ – maj¹c
system inteligentnego zarz¹dzania oœwietleniem jesteœmy w stanie programowaæ
dowolne uk³ady logiczne, w zale¿noœci od
wymagañ u¿ytkownika ". Oczywiœcie,
same urz¹dzenia EIB nie s¹ w stanie zapewniæ opisanej funkcjonalnoœci, do tego
potrzebna jest odpowiednio wykonana instalacja – o tym w dalszej czêœci tekstu.
"Aparaty wykonawcze oœwietleniowe zainstalowane w rozdzielnicy. Na pierwszym planie
widoczny œciemniacz

Inteligentne instalacje domowe
Sterowanie temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach jest najskuteczniejsze, gdy jest
regulacja w rozdzielaczach wody zasilającej i powrotnej
Ogrzewanie
W przypadku oœwietlenia pracuj¹cego
w systemie EIB, niezale¿nie od jego funkcjonalnoœci, mo¿emy osi¹gn¹æ zauwa¿alne oszczêdnoœci – logika EIB nie dopuœci
do marnowania energii i odetnie pr¹d
w niewykorzystywanych pomieszczeniach. Jednak prawdziwe oszczêdnoœci
daje dopiero zapanowanie nad systemem
grzewczym. Wspó³czesne kot³y olejowe
czy gazowe, wyposa¿one s¹, co prawda,
w automatykê, ale takim modu³om bardzo daleko do inteligencji EIB. Oszczêdnoœci poczynione przez standardow¹
elektronikê kot³a sprowadzaj¹ siê do jego
wy³¹czenia, b¹dŸ ograniczenia temperatury w nocy i w ci¹gu dnia – gdy mieszkañcy s¹ w pracy. Bardziej zaawansowana automatyka kot³a umo¿liwia napisanie odpowiedniego programu steruj¹cego grzejnikami, b¹dŸ pod³ogowym systemem
wodnym, trudno jednak bêdzie zmusiæ
piec do reagowania na codzienne domowe
wydarzenia – zmiany stanów pracy zale¿eæ bêd¹ od za³o¿onych z góry godzin. System EIB rozwi¹zuje ten problem kompleksowo pozwalaj¹c zaoszczêdziæ nawet
40% zu¿ywanego opa³u.
Rzecz polega na uzale¿nieniu pracy
kot³a od obecnoœci mieszkañców w domu i w³aœciwym dobraniu temperatury
w pomieszczeniach. Pierwszy element
realizowany jest za poœrednictwem systemu alarmowego. Zabezpieczenie budynku ma z regu³y dwie formy: „daleko” i „blisko”. „Daleko” odnosi siê do
sytuacji, gdy z domu lub mieszkania
wychodz¹ wszyscy mieszkañcy i ca³oœæ
ma byæ chroniona. Wówczas system powinien obni¿aæ znacznie (o kilka stopni) temperaturê w pomieszczeniach –
tak by nie dopuœciæ do wych³odzenia,
ale jednoczeœnie, by zaoszczêdziæ opa³.
O ile normalna temperatura wynosi
20-22°C, to kocio³ podczas nieobecnoœci lokatorów mo¿e utrzymywaæ, powiedzmy,
15°C. Komend¹ do obni¿enia temperatury jest impuls z systemu alarmowego
informuj¹cy, ¿e nie ma nikogo w domu.
Oczywiœcie, bodziec dla kot³a, bêd¹cy
komend¹ do takiego dzia³ania, mo¿e
byæ tak¿e innego rodzaju – np. aktywacja kontaktronu w gara¿u b¹dŸ zamkniêcie bramy wjazdowej. Tak czy inaczej system oszczêdza na ogrzewaniu
(nie grzeje równie¿ ciep³ej wody), gdy
nikogo nie ma w domu.

Trochê inaczej powinien funkcjonowaæ system grzewczy w wersji „blisko” –
czyli w nocy, gdy u¿ytkownicy chc¹ chroniæ nieu¿ywane czêœci domu. Wówczas
obni¿enie temperatury nast¹pi tylko na
parê godzin i tylko w tych pomieszczeniach, do których nikt w ci¹gu nocy nie
wchodzi. Zarêczam, ¿e taka precyzja
w systemie grzewczym to kolejnych kilka
procent oszczêdnoœci w zu¿yciu materia³u opa³owego.
Zastanawiaj¹c siê nad logik¹ EIB
w dziedzinie ogrzewania pomieszczeñ nale¿y wzi¹æ pod uwagê ogrzewanie pod³ogowe,
które ma du¿¹ bezw³adnoœæ – nagrzewanie
du¿ych, nieu¿ywanych pomieszczeñ musi
rozpocz¹æ siê na 3-4 godziny przed powrotem mieszkañców. System pozwala wiêc na
sterowanie z zewn¹trz, na przyk³ad za pomoc¹ telefonu komórkowego lub Internetu.
Wychodz¹c z pracy mo¿na za¿¹daæ rozpoczêcia ogrzewania konkretnych pomieszczeñ (o ile umo¿liwiaj¹ to pêtle wodne
ogrzewania pod³ogowego). Dla inwestorów
nieposiadaj¹cych jeszcze systemu grzewczego powy¿sze mo¿liwoœci mog¹ wydawaæ siê
marginalne i niewarte nak³adów na EIB,
jednak u¿ytkownicy np. kot³ów na gaz propan-butan wiedz¹, ¿e poczynione w ten sposób oszczêdnoœci mog¹ byæ ogromne, kwotowo tym wiêksze, im wiêkszy jest dom.
Utrzymanie temperatury w poszczególnych pomieszczeniach nie jest mo¿liwe bez kontrolowania zastosowanych tam
grzejników. Ka¿dy z nich powinien byæ
regulowany niezale¿nie. Mo¿na to wykonaæ stosuj¹c odpowiednie zawory, ale ³atwiejszym rozwi¹zaniem jest regulacja
w rozdzielaczach wody zasilaj¹cej i powrotnej. System jest wówczas bardziej
zwarty i ³atwiejszy do kontrolowania. Manewrowanie systemem grzewczym w poszczególnych pomieszczeniach jest oczywiœcie mo¿liwe tylko wówczas, gdy mamy
tam czujniki temperatury – mog¹ to byæ
niezale¿ne elementy, czêœciej jednak s¹ to
modu³y wbudowane w przyciski EIB.

Systemy zewnêtrzne
Niezale¿nie od systemów wewnêtrznych wspó³czesny dom ma wiele instalacji zewnêtrznych – nale¿¹ do nich rolety
okienne, oœwietlenie oraz system nawadniaj¹cy. Naturalnie, wszystkie one
mog¹ byæ kontrolowane przez centralny

uk³ad logiczny. O lampach zewnêtrznych ju¿ wspomnia³em, ich praca powinna byæ uzale¿niona œciœle od tego co dzieje siê wewn¹trz – aktywacja systemem
alarmowym b¹dŸ otwieraj¹c¹ siê bram¹ to
funkcje, których dzia³anie wyznaczy sam
u¿ytkownik. Oczywiœcie, oœwietlenie zewnêtrzne mo¿e funkcjonowaæ na bazie
zwyczajnych czujników zmierzchowych,
niezale¿nych b¹dŸ bêd¹cych czêœci¹ systemu EIB.
Mechaniczne rolety przys³aniaj¹ce
okna równie¿ s¹ popularne. Zastanówmy
siê jednak, jak du¿e mo¿liwoœci programowania daje w tej dziedzinie system EIB.
Rolety mog¹ zas³aniaæ okna w nastêpuj¹cych sytuacjach: mieszkañcy œpi¹ (opcja
alarmu „blisko”), o okreœlonej godzinie,
w nocy (czujniki zmierzchowe), w zale¿noœci od natê¿enia œwiat³a (w s³oneczny
dzieñ, gdy w pomieszczeniach jest za ciep³o), po wyjœciu wszystkich z domu (opcja
alarmowa „daleko”) – takie rozwi¹zania
mo¿na mno¿yæ. Warto te¿ zwróciæ uwagê,
¿e ka¿da roleta mo¿e pracowaæ inaczej, co
jest wrêcz konieczne przy zas³anianiu
wszystkich okien – z pewnoœci¹ inaczej bêdziemy chcieli sterowaæ w przypadku zwyczajnego okna, a inaczej po³aciowego.
Nawadnianie te¿ powinno zachowywaæ siê bardziej „rozs¹dnie” ni¿ zwyczajne zraszacze. Po co pozbywaæ siê wody ze
studni podlewaj¹c rano trawnik, gdy
w nocy pada³ deszcz? Zwyk³e systemy potrafi¹ rozró¿niæ, czy pada w chwili podlewania czy nie, logiczny modu³ EIB zachowa siê inaczej – przeanalizuje „sytuacjê
wodn¹” z ostatnich kilku godzin i zacznie
podlewanie lub zaniecha.
Informacje meteorologiczne dla systemu EIB musz¹ byæ precyzyjne. Nie wystarcz¹ wiêc zwyczajne czujniki temperatury, potrzebna jest stacja pogodowa. Jej
zwyczajow¹ lokalizacj¹ jest komin, warto
jednak zastanowiæ siê, czy nie znajdzie siê
nieco miejsca gdzieœ na terenie dzia³ki.

Alarm
Niewielu u¿ytkowników domów i nowoczesnych mieszkañ mo¿e sobie dziœ
pozwoliæ na zlekcewa¿enie kwestii ochrony przed w³amaniem lub zdarzeniami losowymi. St¹d bierze siê zaawansowanie
systemów ochronnych i mno¿enie czujników ró¿nego rodzaju, nie tylko alarmuj¹cych ale równie¿ informuj¹cych w³aœciciela o stanie urz¹dzeñ i instalacji.
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MODERNIZACJA
Czujnik zbicia szyby umieszcza się na środku pomieszczenia, a nie na samej szybie
System alarmowy nale¿y powi¹zaæ
z instalacj¹ EIB – tylko w takim wypadku
uzyskamy pe³n¹ kontrolê z wybranych
punktów (np. paneli EIB). Zasada dzia³ania systemu alarmowego nie jest tematem
tego tekstu, warto jednak wymieniæ kilka
rodzajów czujników, które nie s¹ standardowe dla ka¿dego alarmu, a pozwalaj¹
systemowi EIB dzia³aæ dok³adniej.
Czujniki zalania – stosowane w pomieszczeniach potencjalnie nara¿onych
na zalanie – kot³owniach, ³azienkach,
ubikacjach, równie¿ w gara¿ach. Oczywiœcie, takie urz¹dzenie musi zostaæ zainstalowane na niewielkiej wysokoœci. Woda
zalewaj¹c pod³ogê powoduje w nim zwarcie wysy³aj¹c tym samym informacjê do
systemu.
Czujnik nape³nienia szamba – przyda siê nie tylko w³aœcicielom szczelnych
zbiorników, ale tak¿e u¿ytkownikom
przydomowych oczyszczalni œcieków,
którym zdarza siê zapominaæ o zape³niaj¹cych siê komorach.
Czujnik gazu – wa¿ny element w domach ogrzewanych gazem ziemnym lub
propanem-butanem. Czujnik gazu informuje o jego niebezpiecznym stê¿eniu,
a wiêc o nieszczelnoœci instalacji. Przy
ogrzewaniu gazem ziemnym powinien on
znajdowaæ siê wysoko (gaz ten jest l¿ejszy
od powietrza), wykorzystywanie propanu-butanu wymaga umiejscowienia czujnika nisko, tu¿ przy pod³odze (gaz ciê¿szy
od powietrza).
Kontaktrony – element doskonale
znany przez instalatorów alarmów, ale
nie do koñca wykorzystywany. Np. zastosowanie kontaktronu w bramie gara¿owej, ca³kowicie niezale¿nie od czujnika ruchu, daje znakomite mo¿liwoœci
manewru logik¹ centrali alarmowej.
Przytoczê bodaj najprostsz¹, a niezwykle przydatn¹ konfiguracjê: akcja „naruszony kontaktron a póŸniej czujnik” daje 30-60 sekund na rozbrojenie alarmu.
Ale ju¿ sam „naruszony” czujnik, bez
wczeœniejszej informacji od kontaktronu, powoduje natychmiastowe uruchomienie alarmu. Kolejnym zastosowaniem dla tego urz¹dzenia s¹ okna. Wiadomo, ¿e trzeba przemyœleæ, w jaki sposób siê otwieraj¹ (rozwieralne, rozwieralno-uchylne lub tylko uchylne) i zamontowaæ kontaktron w ten sposób, by
zrealizowaæ za³o¿on¹ funkcjonalnoœæ.
Np. umieszczenie kontaktronu na dol-
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nej czêœci ramy bêdzie powodowa³o
w³¹czenie alarmu przy otwarciu okna,
ale nie w³¹czy go podczas uchylenia
(np. w nocy). Kontaktrony s¹ równie¿
cennym Ÿród³em informacji z punktu
widzenia instalacji grzewczej – nie ma
przecie¿ wiêkszego sensu ogrzewanie
pomieszczenia, w którym otwarto w³aœnie okno – dop³yw ciep³ej wody do
grzejników jest wówczas odcinany. Jak
wspomnia³em wczeœniej kontaktrony
instalowane s¹ równie¿ w drzwiach, zarówno wewnêtrznych jak i zewnêtrznych. Kontaktrony zak³ada siê zwykle
w oknach ju¿ zamontowanych, ale warto wiedzieæ, ¿e niektórzy producenci
nie chc¹ wówczas honorowaæ gwarancji
(naruszane s¹ ramy i skrzyd³a). W takiej
sytuacji kontaktrony montuje siê na
etapie produkcji okien. Warto wiedzieæ
równie¿, ¿e o ile kontaktron jest elementem bardzo tanim (kilkanaœcie z³otych), to jego instalacja jest kosztowna –
chodzi przecie¿ o zupe³ne ukrycie tego
elementu.
Czujniki zbicia szyby – wbrew pozorom musz¹ byæ umieszczone na œrodku
pomieszczenia, a nie na samej szybie. Taki czujnik „s³yszy” czêstotliwoœæ t³uczenia szk³a, co jest jednoznaczne z w³amaniem i powoduje wszczêcie alarmu.

Bardzo ekskluzywne
instalacje
EIB sprawdza siê praktycznie w ka¿dych warunkach narzuconych przez u¿ytkownika i nie ogranicza siê jedynie do
standardowych instalacji koniecznych
lub przydatnych w sposób oczywisty
w ka¿dym domu #. System EIB potrafi
na przyk³ad sterowaæ równie¿ klimatyzacj¹. Wbrew pozorom dotyczy to nie tylko
biur i lokali u¿ytecznoœci publicznej, klimatyzacjê spotykamy coraz czêœciej w domach mieszkalnych. Uzyskiwanie odpowiednich temperatur w pomieszczeniach
jest wówczas zadaniem systemu EIB, podobnie jak sterowanie w³¹czaniem i wy³¹czaniem w zale¿noœci od obecnoœci w domu mieszkañców.
Basen tak¿e wchodzi w zakres obs³ugi
przez EIB. Zachowanie odpowiedniej
temperatury, dozowanie œrodków chemicznych, czyszczenie, filtrowanie wody
– to wszystko mo¿e odbywaæ siê automatycznie – oczywiœcie, po wykonaniu odpowiedniej instalacji.
# G³ówny sterownik systemu EIB. Przy jego pomocy mo¿na kontrolowaæ wszystkie wydarzenia
w domu lub mieszkaniu. Takie urz¹dzenie instaluje siê zwykle w najbardziej ruchliwym miejscu
w domu

Inteligentne instalacje domowe
Integracja
EIB opiera siê na instalacji elektrycznej, integracja z innymi systemami (powiedzmy, w du¿ym uproszczeniu, elektronicznymi) nie jest oczywista. Metody
wspó³pracy z niektórymi s¹ ju¿ dobrze
opanowane, nad innymi trwaj¹ prace. Oto
przyk³ady systemowych urz¹dzeñ wspó³pracuj¹cych z EIB: wideofony i domofony, kamery systemu ochronnego, kontrola dostêpu (w³¹czaj¹c elektrozamki), urz¹dzenia nag³oœnieniowe (kino domowe
i systemy multiroom) oraz zestaw anten –
telewizyjnych i radiowych, naziemnych
i satelitarnych.
O ile wspó³praca z EIB kamer ochraniaj¹cych obiekt i systemów kontroli dostêpu jest oczywista, to zgranie inteligentnej
instalacji elektrycznej z zestawami nag³oœnieniowymi jest trudniejsze i bardziej interesuj¹ce. Obecnie nie istniej¹ standardowe
interfejsy pozwalaj¹ce systemowi EIB komenderowaæ urz¹dzeniami audio i audio
wideo. Problem le¿y w komunikacji –
wspomniane urz¹dzenia obs³ugiwane s¹ falami IR i innych komend nie rozumiej¹. Trwaj¹ jednak prace integracyjne (prowadzi je
równolegle kilka polskich firm), które pozwol¹ na kontrolê nad wspomnianymi elementami. S¹ dwie podstawowe korzyœci takiego po³¹czenia. Ze œcian znikn¹ sterowniki nag³oœnieniowych systemów audio – te
elementy z regu³y s¹ umieszczane obok
(nad) przyciskami EIB. Twierdzenie, ¿e
wspomniane sterowniki dzieli ró¿nica we
wzornictwie jest za ma³o dobitne – EIB to
przecie¿ system europejski, a wiêkszoœæ ste-

rowników MR pochodzi z Ameryki – ró¿nice s¹ olbrzymie, urz¹dzenia te nie maj¹
najmniejszej szansy, by pasowaæ do siebie
wielkoœci¹, stylem czy kolorystyk¹. Druga
korzyœæ integracji, mniej istotna dla projektanta wnêtrz, a bardziej dla u¿ytkownika, to
mo¿liwoœæ pos³ugiwania siê przyciskami
EIB do sterowania systemami audio. Np.
w³¹czenie jednego z klawiszy, umownie nazwanego „kino”, zainicjuje nastêpuj¹c¹ seriê zdarzeñ: w³¹czy siê projektor, amplituner AV na wejœcie „DVD”, za nim ruszy odtwarzacz, opuœci siê ekran, zasun¹ rolety,
zgaœnie œwiat³o i wy³¹czy siê klimatyzator.
Bajka? Wcale nie, akurat takie rozwi¹zanie
funkcjonalne mo¿na wykonaæ ju¿ dziœ pos³uguj¹c siê dostêpnymi komunikatami pomiêdzy EIB a systemami AV i audio. Albo
„pobudka”: w³¹czenie radia na ulubion¹
stacjê, odsuniêcie rolet, no i oczywiœcie...
wy³¹czenie telewizora, na którym próbowaliœmy przed snem ogl¹daæ artystycznie ambitny film. Oczywista jest tak¿e prosta automatyka zdarzeniowa – np. w³¹czenie mechanicznego wentylatora powinno byæ
bodŸcem do podniesienia poziomu g³oœnoœci w tym pomieszczeniu o kilka decybeli.
Z pewnoœci¹ Czytelnikom nasuwa siê uwaga, ¿e mechaniczne wentylatory s¹ g³ównie
w ³azienkach i ubikacjach – zgadza siê, ale
w tych miejscach bardzo chêtnie montowane s¹ równie¿ strefowe g³oœniki MR.
„Unerwienie” domu i mieszkania kablami, wybranie póŸniej odpowiednich
urz¹dzeñ oraz aplikacji powinny zmierzaæ do tego, by obs³uga by³a prosta i instynktowna. Takie za³o¿enie da siê jednak

$ Z³o¿ona rozdzielnica EIB tylko w czêœci
przypomina zwyczajn¹ rozdzielnicê elektryczn¹. Pokazana na zdjêciu obs³uguje mieszkanie
o powierzchni 80 m2

zrealizowaæ tylko wówczas, gdy instalacja
jest odpowiednio przemyœlana.

Metody realizacji
– przewody i rozdzielnica
System EIB nie bêdzie pracowa³ ze
standardow¹ instalacj¹ elektryczn¹ $.
REKLAMA
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MODERNIZACJA
W instalacji elektrycznej z EIB nie ma rozetek, kable od każdego punktu świetlnego biegną
wprost do rozdzielnicy
Zastanawiaj¹c siê nad wdro¿eniem „inteligentnego domu” musimy wiêc braæ pod
uwagê poprawki, które z pewnoœci¹ trzeba
bêdzie wykonaæ maj¹c typow¹ instalacjê
rozetkow¹ (puszkow¹). W tym miejscu
warto zauwa¿yæ, ¿e EIB nie musi obs³ugiwaæ ca³ego domu, a np. reprezentacyjn¹
czêœæ dzienn¹, wraz z ca³ym systemem
grzewczym.
W standardowej instalacji elektrycznej punkty œwietlne i gniazda zbiegaj¹ siê
do punktów ³¹czeniowych (rozetek), które zasilane s¹ z rozdzielnicy. W EIB nie
ma rozetek, kable od ka¿dego punktu
œwietlnego biegn¹ wprost do rozdzielnicy.
Mamy wiêc tyle kabli w rozdzielnicy ile
punktów, którymi chcemy sterowaæ %.
No w³aœnie – czy na pewno ka¿dy punkt
musimy w tej sytuacji zasilaæ osobno jeœli
przewidujemy, ¿e bêdziemy razem sterowali np. trzema lampami w przedpokoju?
Oczywiœcie nie; te trzy punkty oœwietleniowe mo¿emy potraktowaæ jako jeden,
pamiêtaj¹c jednak, ¿e niezale¿ne ich w³¹czanie i wy³¹czanie nie bêdzie mo¿liwe.
Przewody oœwietleniowe to standardowe
3x1,5 mm2, EIB wymaga zastosowania
4x1,5 mm2. Ta ró¿nica równie¿ jest istotna, gdy myœlimy o wykorzystaniu po³o¿onych ju¿ przewodów. Automatyka EIB
ma tym wiêksze mo¿liwoœci dzia³ania, im
wiêcej urz¹dzeñ w³¹czymy w jej zakres.
Okablowuj¹c na nowo dom czy mieszkanie lepiej wiêc nie zapominaæ o doprowadzeniu pr¹du do wentylatorów, rekuperatorów, g³owic grzejników b¹dŸ rozdzielaczy grzewczych, tarasowych mat grzewczych, podgrzewanych rynien, pompy
g³êbinowej b¹dŸ hydroforu, automatyki
bramy wjazdowej oraz gara¿owej itd. Takich elementów mo¿na wymieniæ wiele,
a ich iloœæ i rodzaj zale¿¹ od wymagañ
u¿ytkownika, zmian dokonywanych
w domu oraz, trudno to ukrywaæ, zasobnoœci portfela.
Wróæmy do instalacji elektrycznej –
do gniazd stosuje siê takie same kable, jak
do klasycznej instalacji (3x2,5 mm2).
Równie¿ w tym przypadku obywamy siê
bez rozetek prowadz¹c poszczególne obwody bezpoœrednio do rozdzielnicy elektrycznej. W tym miejscu wielu u¿ytkowników pope³nia b³¹d uznaj¹c, ¿e przy realizacji funkcji w³¹cz/wy³¹cz mo¿na jednym obwodem obj¹æ niezliczon¹ iloœæ
gniazd (granic¹ bêdzie obci¹¿enie bezpiecznika). Tymczasem wychodz¹c z do-
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% W³aœciwe zamocowanie i selekcja przewodów schodz¹cych do rozdzielnic (elektrycznej, teletechnicznej, nag³oœnieniowej) znacznie u³atwia póŸniejszy monta¿ urz¹dzeñ wykonawczych

mu w³¹czamy alarm i chcielibyœmy, by
EIB automatycznie od³¹czy³o pr¹d od odbiorników, które byæ mo¿e zapomnieliœmy wy³¹czyæ – telewizora, radia, mo¿e
komputera, ¿elazka. Takie rozwi¹zanie,
oczywiœcie, jest racjonalne i mo¿liwe do
zrealizowania. Czy jednak razem ze wspomnianymi odbiornikami nie odetniemy
pr¹du od lodówki, zamra¿arki, alarmu
czy automatyki bramy? Jedzenie siê zepsuje, centrala alarmowa wyczerpie akumulator i wezwie ochronê, a my nie wjedziemy do domu, bo brama siê nie otworzy. Dlatego kontrola odbiorników pr¹du
powinna byæ przemyœlana równie gruntownie, jak sterowanie oœwietleniem – zapewniam, ¿e w praktyce jest to zadanie
du¿o ³atwiejsze ni¿ zapanowanie nad w³aœciw¹ ergonomi¹ oœwietlenia.
EIB to jeszcze jeden rodzaj przewodu
– magistralny. Taki, cztero¿y³owy kabel
prowadzi siê do wszystkich punków maj¹cych wspó³pracowaæ w inteligentnym
systemie. Nak³ady pracy i kosztów nie s¹
jednak wielkie, poniewa¿ – w odró¿nieniu
od kabli pr¹dowych – przewód magistralny rozwija siê szeregowo, id¹c od punktu
do punktu. Gwoli œcis³oœci trzeba dodaæ,
¿e wszystkie punkty nie mog¹ znaleŸæ siê
w jednej pêtli magistralnej. W zale¿noœci
od wielkoœci domu lub mieszkania jest
ich kilka lub kilkanaœcie, rzadziej kilkadziesi¹t.
Niestety, wykonanie instalacji EIB
wymaga jeszcze dwóch elementów – ekipy elektryków maj¹cych w tej dziedzinie
doœwiadczenie oraz projektu. Fachowcy
znaj¹cy systemy EIB oczywiœcie s¹ potrzebni, by w³aœciwie doprowadziæ przewody, ale
o wiele wa¿niejsze i trudniejsze jest z³o¿e-

nie rozdzielnicy (lub rozdzielnic). Z moich
informacji wynika, ¿e jest to jak na razie
w Polsce umiejêtnoœæ posiadana przez kilkanaœcie, mo¿e kilkadziesi¹t osób. Dobrze
z³o¿ona rozdzielnica gwarantuje szybki
efekt podczas programowania systemu
funkcjami za³o¿onymi przez inwestora.
Drugi niezwykle istotny element to projekt
– narysowany od podstaw lub oparty na istniej¹cym. Zgoda na wykonanie instalacji
EIB bez dokumentacji technicznej praktycznie dyskwalifikuje ekipê, która podjê³a
siê tego zadania.
I

Zdjêcia w art. – RGB Audio

Ceny
Cena systemu EIB jest uzale¿niona od iloœci funkcji i miejsc, do obs³ugiwania których maj¹ byæ u¿yte urz¹dzenia. Nie op³aca siê tworzenie systemu uproszczonego,
gdy¿ np. jeden przycisk steruj¹cy mo¿e wykonywaæ kilka zadañ. Wyj¹tkiem jest sytuacja, w której zak³adamy, ¿e w przysz³oœci
bêdziemy rozbudowywaæ system. Bêdziemy wówczas mogli pomin¹æ koszt okablowania i czêœci obwodów steruj¹cych.
Przyjmuje siê, ¿e koszt instalacji systemu
EIB zaczyna siê od 150 z³ na m2 domu. Dodatkowo trzeba doliczyæ oko³o 20% ceny na
uruchomienie urz¹dzeñ, czyli oprogramowanie do nich i okablowanie budynku.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e koszt systemu w pe³ni zautomatyzowanego w domu o powierzchni 200 m2 to ok. 50 000 z³. Iloœæ
urz¹dzeñ, które wchodz¹ w sk³ad systemu
jest uzale¿niona od indywidualnych preferencji klienta montuj¹cego system.

