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Có¿ to zatem jest, 
ów dom inteligentny? 
Postêp elektroniki, a raczej mikro-

elektroniki i technik komputerowych
sprawi³, ¿e stosunkowo niedu¿ym kosz-
tem uda³o siê zintegrowaæ i zsynchronizo-
waæ ze sob¹ szereg obwodów elektrycz-
nych, które w domach mieszkalnych od-
powiadaj¹ za oœwietlenie oraz sterowanie
roletami, drzwiami do gara¿u, instalacj¹
p-po¿., centralnym ogrzewaniem itp. Pod-
³¹czenie tego wszystkiego do Internetu
spowodowa³o, ¿e w³asnym domem mo¿e-
my kierowaæ ze znacznych odleg³oœci. Na-
dal jednak to cz³owiek musi okreœliæ i za-
programowaæ okreœlone schematy postê-
powania. 

Technicznie rzecz ujmuj¹c, inteligent-
ny budynek to obiekt, w którym wszyst-
kie podsystemy tworz¹ przyjazne dla
mieszkañców œrodowisko i wspó³dzia³aj¹
ze sob¹. Inteligentna instalacja, przy mi-
nimalnej ingerencji cz³owieka i relatyw-
nie niskich kosztach, ma mo¿liwoœæ au-
tomatycznego reagowania na wszelkiego
rodzaju zagro¿enia i zmiany warunków
pracy. 

Najwiêksze mo¿liwoœci wœród syste-
mów otwartych (umo¿liwiaj¹cych dowol-
n¹ rozbudowê) daj¹ sieci o tzw. inteligen-
cji rozproszonej – EIB oraz LonWorks.
Systemy te umo¿liwiaj¹ po³¹czenie z do-
wolnego wêz³a instalacji z dowolnymi
urz¹dzeniami automatyki budynku.
W rozwi¹zaniu takim nie ma jednej, nad-
rzêdnej centrali obs³uguj¹cej wszystkie
urz¹dzenia peryferyjne. Wyklucza to
mo¿liwoœæ awarii ca³ej sieci. W systemie
inteligencji rozproszonej urz¹dzenia
wchodz¹ce w jej sk³ad s¹ niezale¿ne i mo-
g¹ wzajemnie wymieniaæ dane. Ka¿dy
wêze³ sieci mo¿e kontrolowaæ i sterowaæ
dowolnymi urz¹dzeniami wykonawczy-
mi. Jakiekolwiek zmiany w zarz¹dzaniu
i funkcjonowaniu sieci mo¿na wprowa-
dziæ zdalnie. 

Zalety i wady
Ide¹ domu inteligentnego jest zinte-

growanie sterowania szeregiem procesów
zachodz¹cych na co dzieñ w obiektach
mieszkalnych 11. Umo¿liwia to zoptyma-
lizowanie i ograniczenie zu¿ycia energii
a co za tym idzie oszczêdnoœci finansowe.
Nie bez znaczenia jest równie¿ wygoda
u¿ytkowania i elastycznoœæ w dzia³aniu
ca³ej instalacji. 

I n t e l i g e n t n y  d o m ,  a u t o m a t y k a
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Dom intel igentny –  to okreœlenie robi
ostatnio furorê na ca³ym œwiecie.  A tymcza-

sem, wbrew wiele obiecuj¹cej  nazwie,  n ie
oznacza wcale „myœl¹cego” budynku.  Do

domów z prawdziw¹,  sztuczn¹ intel igencj¹
jeszcze nam daleko.  

DOM MYŚLI
ZA NAS

fot. Stiebel Eltron

Opracowanie: Jaros³aw Barañski
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Na rynku jest dostêpnych kilka syste-
mów pozwalaj¹cych uczyniæ nasz dom
„inteligentnym”. Ich mo¿liwoœci s¹
znaczne – stosuj¹c jeden z nich mo¿emy: 
n sterowaæ oœwietleniem pomieszczeñ

oraz otoczenia domu; 
n zarz¹dzaæ centralnym ogrzewaniem.

Mo¿liwe jest okreœlenie warunków in-
dywidualnie w ka¿dym z pokoi a tak¿e
kompleksowo – dla ca³ego domu; 

n sterowaæ klimatyzacj¹ pomieszczeñ,
otwieraniem i zamykaniem okien; 

n poprzez ustawienie rolet nadzorowaæ
nas³onecznienie pomieszczeñ; 

n sterowaæ systemami alarmowymi; 
n nadzorowaæ zu¿ycie energii cieplnej

i elektrycznej; 
n uruchamiaæ programy dostosowane do

iloœci przebywaj¹cych w domu miesz-
kañców np. „urlop”, „przyjêcie”. 
Wszystkie te czynnoœci mo¿na progra-

mowaæ zdalnie, z zamontowanego w do-
mu pulpitu, przez Internet lub telefon. 

Nie bez znaczenia jest te¿ znaczne
uproszczenie okablowania w domu 22. 

Wady s¹ dwie. Ta z przymru¿eniem
oka – ca³y system wymaga ci¹g³ego zasila-
nia w energiê elektryczn¹. Bez niej zasila-
nie awaryjne jest w stanie zapewniæ pra-
wid³owe dzia³anie przez kilka do kilkuna-
stu godzin. Lecz gdzie dziœ, w œrodku po-
³¹czonej Europy zd¹¿aj¹ siê jeszcze wy³¹-
czenia pr¹du? 

Ca³kiem powa¿nie – najwa¿niejsz¹ wa-
d¹ systemu jest stosunkowo wysoka cena.
Czêœciowo ³agodzi to fakt, ¿e instalacjê
mo¿na rozbudowywaæ stopniowo. 

Krêgos³up domu 
inteligentnego, czyli EIB
Za tymi trzema literkami kryje siê ca-

³a filozofia domu inteligentnego. Europe-
an Installation Bus (Europejska Magistra-
la Instalacyjna) oznacza bowiem najbar-
dziej popularny standard wspó³pracy ele-
mentów steruj¹cych/sterowanych w do-
mu inteligentnym 33. Na ca³ym œwiecie
„inteligentne” urz¹dzenia produkuje po-
nad 100 firm – wiêkszoœæ w³aœnie w stan-
dardzie EIB. 

Prace nad ujednoliceniem sposobu ste-
rowania instalacj¹ domow¹ prowadzone
by³y od pocz¹tków gwa³townego rozwoju
mikroelektroniki. Standard EIB zaistnia³
ok. 11 lat temu i od tego czasu bardzo siê
rozwin¹³. Pierwsze instalacje znalaz³y za-
stosowanie w du¿ych budynkach u¿ytecz-
noœci publicznej (banki, administracja).

Wynika³o to przede wszystkim z wyso-
kiej ceny urz¹dzeñ. Stopniowo jednak
EIB przystosowywano dla odbiorców in-
dywidualnych. 

Nad przestrzeganiem uzgodnionych
parametrów technicznych i jakoœcio-
wych czuwa organizacja EIBA z siedzib¹
w Brukseli. Certyfikat wydany przez
EIBA (logo na danym elemencie) gwa-
rantuje, ¿e dany element spe³nia warun-
ki wspó³pracy z innymi elementami ma-
gistrali. Jest to podstaw¹ poprawnego
dzia³ania ca³ego systemu. 

Wspólnie rozwijana i promowana ma-
gistrala EIB sta³a siê w krajach Unii
standardem. Dla u¿ytkowników tego
systemu oznacza to dostêpnoœæ niezale¿-
nego od producenta serwisu, sta³¹ mo¿li-
woœæ modernizacji, unikniêcie niebez-

pieczeñstwa wieloletniej eksploatacji sta-
rych, lokalnych systemów automatyki
i oczywiœcie pewnoœæ dzia³ania instalacji. 

1−2 2 0 0 4Dombudujemy

JJ Zalety instalacji inteligentnej to:
n zwi¹zane z eksploatacj¹ budynku du¿e

oszczêdnoœci energii; 
n bezawaryjnoœæ; 
n przejrzystoœæ instalacji, oszczêdnoœæ na

okablowaniu, zminimalizowanie zagro-
¿enia po¿arowego; 

n prostota realizacji z³o¿onych poleceñ; 
n bardzo du¿a podatnoœæ na rozbudowê

i zmiany konfiguracji. 

1 Przyk³adowe elementy wchodz¹ce w sk³ad domu inteligentnego (fot. Peha): 1-sterowanie oœwie-
tleniem, 2 – sceny œwietlne, 3 – przyciski alarmowe, 4 – sterowanie roletami i markizami, 5 – stero-
wanie instalacjami ogrodowymi, 6 – sterowanie wyposa¿eniem gara¿u 

2 System EIB (A), tradycyjny (B)

A

B
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Pierwsze instalacje EIB w domach
jednorodzinnych dotyczy³y prawie wy-
³¹cznie obwodów oœwietlenia. Wynika-
³o to z ³atwoœci sterowania Ÿród³ami
œwiat³a. Stopniowo, instalacja „inteli-
gentna” obejmowa³a swoim zasiêgiem
coraz wiêcej elementów wyposa¿enia
domu. Prze³omowe zmiany w teleko-
munikacji i informatyce, spowodowa³y,
¿e w budynkach pojawi³y siê sieci kom-
puterowe, nowoczesne systemy auto-
matyki i zabezpieczeñ. Rozwój mikro-
elektroniki umo¿liwi³ œledzenie i stero-
wanie wszelkich zachodz¹cych w domu
procesów. 

Jak to dzia³a
W systemie EIB tradycyjne wy³¹czniki

oraz czujniki i inne elementy sterownicze
zosta³y zast¹pione wykonanymi w techni-
ce cyfrowej mikrosterownikami. Ka¿dy

z nich wyposa¿ony jest w niezale¿ny mi-
kroprocesor i stanowi autonomiczn¹, ale
równorzêdn¹ w stosunku do innych urz¹-
dzeñ jednostkê. Wzajemna wspó³praca jest
mo¿liwa dziêki tzw. magistrali, czyli poje-
dynczemu kablowi ³¹cz¹cemu wszystkie
wchodz¹ce w sk³ad systemu komponen-
ty 44. Wykorzystywany jest przewód
w ekranie, zawieraj¹cy dwie pary przewo-
dów o przekroju ¿y³ ok. 0,8 mm2. Jedna pa-
ra jest wykorzystywana jako sygna³owo-z-
asilaj¹ca, druga stanowi rezerwê. 

Urz¹dzenia wchodz¹ce w sk³ad syste-
mu EIB zasilane s¹ z napiêcia bezpieczne-
go 24V. Napiêcie 230V doprowadzone jest
bezpoœrednio tylko do odbiorników pr¹-
du (lampy, gniazdka elektryczne). Z po-
wy¿szego opisu widaæ, z jak ma³o wyma-
gaj¹c¹ (monta¿owo) instalacj¹ mamy do

Dombudujemy2 0 0 4 1−2
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3 Przyk³adowa struktura systemu EIB (ABB) 

Przewód ekwipotencjalny

Folia metalizowana

Folia z tworzywa
sztucznego

Typ: PYCYM  2x2x0,8
Typ: I-Y(ST)Y  2x2x0,8

4 Przewód stosowany jako magistrala w sys-
temach EIB

5 Ró¿ne rodzaje komponentów systemu: ste-
rowanie roletami, czujnik wiatru, sensor wybo-
ru teatru œwietlnego, czujnik temperatury 
(fot. Peha) 



czynienia. Cienki przewód i niskie napiê-
cie zasilania gwarantuj¹ ³atwoœæ monta¿u
i pe³ne bezpieczeñstwo pracy. Sposób za-
silania pozwala na dowoln¹ aran¿acjê
wnêtrz (np. wy³¹cznik œwiat³a mo¿e znaj-
dowaæ siê bezpoœrednio przy kabinie
prysznicowej). 

Urz¹dzenia przy³¹czone do magistrali
EIB mog¹ nale¿eæ do jednej z trzech
grup: sensorów, aktorów i urz¹dzeñ uni-
wersalnych 55. 

Sensory to urz¹dzenia steruj¹ce 66.
Powoduj¹ wysy³anie informacji (impul-
sów) steruj¹cych, takich jak rozkazy w³¹-
czania i œciemniania, zmierzone wartoœci
wielkoœci fizycznych (np. natê¿enie
oœwietlenia, temperatura, wilgotnoœæ). Do
sensorów zaliczamy m.in. przyciski, ter-
mostaty, czujki obecnoœci, czujki p-po¿. 

Aktory wykonuj¹ otrzymane polecenia.
Urz¹dzenia te odbieraj¹ wys³ane przez
sensory impulsy i realizuj¹ odpowiednie
czynnoœci (np. w³¹czanie, œciemnianie,
wyœwietlanie). Do aktorów zaliczaj¹ siê
np. sterowniki oœwietlenia, sterowniki na-
pêdów zaworów, wyjœcia binarne. 

Urz¹dzenia uniwersalne (akto-
ry/sensory) – elementy ³¹cz¹ce funkcje
aktorów i sensorów. We wspólnej obudo-
wie znajduje siê pod³¹czenie magistrali
i urz¹dzenie wykonawcze. Modu³ senso-
ra przekazuje rozkazy dla po³¹czonego

z nim bezpoœrednio aktora oraz wszyst-
kich innych urz¹dzeñ EIB pod³¹czonych
do magistrali. 

Wszystkie urz¹dzenia mog¹ byæ pro-
gramowane indywidualnie, z zastosowa-
niem komputera PC. U¿ytkownik w ka¿-
dej chwili mo¿e zmieniæ zadania poszcze-
gólnych elementów (np. okreœlonym wy-
³¹cznikiem nie chce ju¿ w³¹czaæ lampy,
lecz opuszczaæ rolety). Odbywa siê to bez
jakiejkolwiek ingerencji w okablowanie,
wy³¹cznie na drodze programowej 77, 88.
W miejscu klawiszy steruj¹cych mo¿na
w ka¿dej chwili umieœciæ wyœwietlacz in-
formuj¹cy o stanie poszczególnych ele-
mentów (np. system alarmowy w³¹czony,
rolety zamkniête), klawiaturê zamka szy-
frowego, czujnik ruchu, specjalne opro-
gramowanie do zarz¹dzania systemem itd. 

Ca³a instalacja jest zdecentralizowana.
Unieruchomienie ca³ego systemu przez
awariê sterowania jest ograniczone, bo-
wiem ka¿dy ze sk³adników ma w³asny
mikroprocesor. W przypadku braku zasi-
lania urz¹dzenia przechodz¹ w tzw. tryb
uœpienia, jednoczeœnie zostaj¹ zapamiê-
tane wszystkie wczeœniej wprowadzone
nastawy. Ponowne w³¹czenie napiêcia
powoduje powrót do stanu sprzed awarii
zasilania. 

System EIB w praktyce
Przygotowanie projektu systemu naj-

wygodniej jest zleciæ wyspecjalizowanej
firmie. Odpowiedni uk³ad opracowuje siê
w oparciu o oprogramowanie ETS (EIB
Tool Software). Program (a w zasadzie pa-
kiet programowy) ETS obejmuje wszyst-
kie dziedziny automatyki budynkowej
i jest ca³kowicie niezale¿ny od producen-
tów sprzêtu EIB. Jest to w rzeczywistoœci
bardzo wa¿ny element standardu EIB. 

W praktyce mo¿liwoœci systemu ogra-
niczaj¹ jedynie wyobraŸnia przysz³ego
u¿ytkownika i jego zdolnoœci finansowe. 

System EIB umo¿liwia kompleksowe
sterowanie oœwietleniem, ogrzewaniem,
wentylacj¹ i klimatyzacj¹, urz¹dzeniami
AGD, nadzorem i kontrol¹ dostêpu, ¿alu-
zjami i markizami, zarz¹dzaniem energi¹,
komunikacj¹ z innymi systemami. 

Sterowanie oœwietleniem
Jeden z najwa¿niejszych, a na pewno

najbardziej widoczny element domu. Du¿a
iloœæ pomieszczeñ, wiele przejœæ i wyjœæ
z budynku oznacza znaczne skomplikowa-

nie tradycyjnej instalacji przewodowej. Za-
st¹pienie jej sterowaniem inteligentnym
sprawia, ¿e wykonanie nie stanowi ¿adne-
go problemu 99. U¿ytkownik mo¿e wybraæ
absolutnie dowolne kombinacje i stworzyæ
w domu niepowtarzaln¹ atmosferê. Za-
miast tradycyjnego sterowania w³¹cz/wy-
³¹cz istnieje mo¿liwoœæ tworzenia ci¹gów
poleceñ (kilku zdarzeñ wystêpuj¹cych po
sobie). Ich wywo³anie nastêpuje po wyda-
niu jednej komendy. Mo¿liwe jest przygo-
towanie kilku tzw. scen np. w sypialni. 

93Dom 1−2 2 0 0 4budujemy

6 Sensory z opisami funkcji (fot. Gira) 

7 Interaktywny wyœwietlacz umo¿liwiaj¹cy
sterowanie urz¹dzeniami wchodz¹cymi w sk³ad
systemu (fot. Gira) 

8 Pilot – radiowy nadajnik upraszcza sterowa-
nie (fot. Gira)
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Specjalna komenda umo¿liwia natych-
miastow¹ zmianê ustawieñ, czyli wybór
sceny np. z ogólnej na nocn¹ lub roman-
tyczn¹. W jednej chwili zapalamy wtedy
kilka lamp, a gasimy inne, a wszystko to
po naciœniêciu jednego przycisku. 

Ogrzewanie
W ka¿dym pomieszczeniu mo¿na in-

dywidualnie okreœliæ wymagan¹ tempe-
raturê. Czujniki mierz¹ aktualn¹ ciep³o-
tê i porównuj¹ z zadanymi parametrami.
Na tej podstawie wypracowywane s¹ sy-
gna³y steruj¹ce zaworami grzejników, si-
³ownikami okien oraz wentylacj¹ i kli-
matyzacj¹ --. 

Ciep³o do du¿ych odbiorników ciep³a,
np. basenu, dostarczane jest wy³¹cznie
w drugiej taryfie energetycznej. Miêdzy
kolejnymi okresami grzania woda nie
ostygnie – zapewnia to jej du¿a bezw³ad-
noœæ cieplna. 

Bezpieczeñstwo domu
System nadzoruje niekorzystne zjawi-

ska mog¹ce zagroziæ mieszkañcom a tak-
¿e ich mieniu. Stosowane s¹ ró¿nego ro-
dzaju sensory. 

Czujniki tlenku wêgla instalowane s¹
przewa¿nie w gara¿u. Po osi¹gniêciu
okreœlonego stê¿enia gazu system urucha-
mia wentylatory. Wy³¹cza je natychmiast
po osi¹gniêciu nastawionej wartoœci bez-
piecznej. 

Czujniki wody (zalania) zlokalizowa-
ne s¹ wszêdzie tam, gdzie wystêpuje po-
bór wody (kot³ownia, pralnia, ³azienki).
Ich sygna³ wywo³uje zamkniêcie odpo-
wiedniego zaworu wodnego. 

Czujniki dymu sygnalizuj¹ zagro¿enie
p-po¿ a w momencie zaistnienia po¿aru
steruj¹ wentylacj¹ budynku. Dziêki temu
ogieñ nie jest podsycany a pomieszczenia
zadymiane. 

Czujki ruchu – aktywowane s¹ cen-
tralnym czujnikiem zmierzchowym.
Umo¿liwiaj¹ ograniczenie zu¿ycia ener-

gii elektrycznej w przejœciach i klatkach
schodowych. W tym samym celu, w go-
dzinach nocnych natê¿enie oœwietlenia

w tych pomieszczeniach obni¿ane jest
do po³owy normalnej wartoœci. Ponadto
zredukowane oœwietlenie nie razi miesz-
kañców ostrym œwiat³em. W pomiesz-
czeniach pozbawionych œwiat³a dzien-
nego (toalety, piwnice) czujki s¹ aktyw-
ne ca³¹ dobê. 

Stacja pogodowa wytwarza szereg sy-
gna³ów steruj¹cych oknami i ich akceso-
riami !!. Czujnik deszczu nadzoruje za-
mykanie okien po³aciowych. Eliminuje to
mo¿liwoœæ zalania domu. Ten sam sygna³
wy³¹cza automatyczny system nawadnia-
nia ogrodu. Przy bardzo intensywnych
opadach (grad, ulewa) nastêpuje dodatko-
wo zamkniêcie zewnêtrznych ¿aluzji.
Czujnik wiatru jest odpowiedzialny za z³o-
¿enie zewnêtrznych ¿aluzji w sytuacji, gdy
wiatr osi¹ga okreœlon¹ si³ê. Czujnik natê-
¿enia oœwietlenia zewnêtrznego powoduje
odpowiednie ustawienie ¿aluzji i markiz.
W ten sposób uzyskiwane jest optymalne
nas³onecznienie wnêtrza domu. 

Bezpieczeñstwo 
mieszkañców 
To kolejne, istotne zastosowanie in-

stalacji domu inteligentnego. Typowy sys-
tem alarmowy zastêpuj¹ czujki ruchu
pod³¹czone do magistrali EIB, lub system
EIB wspó³pracuje z niezale¿n¹ instalacj¹
alarmow¹. W przypadku naruszenia stre-
fy chronionej mog¹ byæ wykonywane ró¿-
ne czynnoœci: 
n zgaszenie œwiate³ wewnêtrznych, zapa-

lenie œwiate³ zewnêtrznych, ods³oniêcie
¿aluzji; 

n blokada niektórych zamków drzwio-
wych; 

n uruchomienie rejestracji zdarzenia. 
Jednoczeœnie mo¿e nastêpowaæ powia-

domienie odpowiednich s³u¿b i/lub w³a-
œciciela. 

Innym rodzajem zabezpieczenia domu
jest aktywna symulacja obecnoœci do-
mowników. Stosowana najczêœciej pod-
czas urlopu lub weekendów. Odpowiedni
modu³ instalacji zapamiêtuje dzia³ania
domowników w okresie poprzedzaj¹cym
urlop. Po uaktywnieniu zapis jest odtwa-
rzany. Efekt jest bardzo przekonuj¹cy,
gdy¿ oddaje rzeczywiste dzia³ania, które
s¹ ró¿ne ka¿dego dnia. Oczywiœcie, zapis
mo¿na modyfikowaæ i np. okreœliæ, które
elementy maj¹ braæ udzia³ w symulacji,
tak aby nie zu¿ywaæ niepotrzebnej energii
np. na w³¹czanie pralki. 

Dombudujemy2 0 0 4 1−2
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Scena oœwietleniowa to kilka Ÿróde³ œwia-
t³a w³¹czonych równoczeœnie. Ka¿de
z nich ma swoje indywidualne ustawie-
nie, tzn. œwieci z indywidualnie dobran¹
moc¹. W sk³ad ka¿dej sceny mo¿e wcho-
dziæ tak¿e ustawienie rolet, ogrzewania
i innych urz¹dzeñ. 9 Oœwietlenie zale¿y od obecnoœci mieszkañ-

ców, zachmurzenia i pory dnia. Sterowniki mo-
g¹ byæ nadzorowane zdalnie – przez telefon
(fot. Peha) 

! Czynniki wp³ywaj¹ce na sterowanie roleta-
mi: pora dnia, si³a wiatru, zachmurzenie
(fot. Peha) 

- Sterowanie wentylacj¹ warunkuje tempera-
tura, nas³onecznienie i pora dnia 
(fot. Peha) 



Powiadamianie – system EIB mo¿e
powiadamiaæ mieszkañców o zaistnia³ych
sytuacjach awaryjnych. Wykorzystywane
s¹ linie telefoniczne lub radiowe (GSM).
T¹ drog¹ w³aœciciel mo¿e siê dowiedzieæ
o aktualnej sytuacji w domu (temperatu-
ra, bezpieczeñstwo itp.) i zmieniæ wybra-
ne nastawy. 

Wychodzimy z domu i... 
budynek zaczyna ¿yæ w³asnym ryt-

mem. Po zamkniêciu drzwi wejœciowych
opuszczaj¹ siê rolety zewnêtrzne, podno-
sz¹ siê zas³ony (nie kurz¹ siê w czasie
nieobecnoœci ludzi), systemy ogrzewania
i wentylacji prze³¹czaj¹ siê w tryb pracy
ekonomicznej, z minimaln¹ konieczn¹
wydajnoœci¹. Zostaj¹ wygaszone wszyst-
kie œwiat³a, jednoczeœnie od³¹cza siê od
zasilania gniazdka elektryczne. Je¿eli
mieszkañców nie bêdzie d³u¿szy czas, za-
czyna dzia³aæ program symulacji obecno-
œci mieszkañców. 

Alternatywa, czyli 
systemy bezprzewodowe
i.... przewodowe
Odrêbn¹ grupê „inteligentnych”

instalacji stanowi¹ systemy bezprzewo-
dowe. Wszystkie informacje i impulsy
sterownicze przekazywane s¹ drog¹ ra-
diow¹. Podobnie jak w systemach prze-
wodowych, mo¿liwe jest sterowanie
i kontrolowanie elementów stanowi¹-
cych o komforcie i bezpieczeñstwie.
Przyk³adem mo¿e byæ system Radio-
Bus. Opracowano go z myœl¹ o wprowa-
dzaniu nowoczesnych systemów stero-
wania w istniej¹cych budynkach jedno-
rodzinnych oraz ma³ych obiektach
u¿ytecznoœci publicznej. Dziêki brako-
wi infrastruktury kablowej RadioBus
doskonale nadaje siê do zastosowañ,
np. sterowania scenami œwietlnymi lub
w³¹czenia pe³nego oœwietlenia. System
mo¿e byæ rozbudowywany, istnieje
równie¿ mo¿liwoœæ pe³nej integracji
z instalacj¹ EIB. 

Niew¹tpliw¹ zalet¹ systemu radiowe-
go jest brak jakichkolwiek po³¹czeñ ka-
blowych. Znakomicie upraszcza to insta-
lacjê i... demonta¿ – cecha cenna w przy-
padku przeprowadzki. 

Zasilanie bateriami umo¿liwia wyko-
nanie instalacji nawet w miejscach, gdzie
nie ma dostêpu do typowej sieci 230 V.
Pozornie mo¿e siê wydawaæ, ¿e ten spo-

sób zasilania wymaga regularnego spraw-
dzania zasilania. Jest to prawda, jednak
dziêki energooszczêdnym rozwi¹zaniom
technicznym pierwsza wymiana baterii
w komponentach RadioBus, nawet przy
czêstym u¿ywaniu, nastêpuje dopiero po
piêciu latach. 

Dla osób, które nie ufaj¹ w mo¿liwo-
œci fal radiowych a jednoczeœnie nie
chc¹ wykonywaæ specjalistycznego oka-
blowania, opracowano system Powernet
EIB. Tworz¹ce go urz¹dzenia s¹ po³¹cze-
niem aktorów i sensorów. Do transmisji
danych oraz sygna³ów steruj¹cych wy-
korzystywana jest typowa sieæ zasilaj¹ca
230 V. Rozwi¹zanie to zdecydowanie
upraszcza monta¿; sensory wk³adamy
do typowych, ju¿ istniej¹cych puszek
w miejsce wy³¹czników lub gniazd. Ak-
tory wymagaj¹ jedynie przerwania linii
zasilaj¹cej w miejscu ich monta¿u (np.
przy lampie lub w rozdzielnicy), dlatego
sugerowanym miejscem instalacji jest
puszka, w której linia by³a wczeœniej
rozdzielona. 

System Powernet tworz¹ podtynkowe
aktory (1- i 2-kana³owe), œciemniacze

oraz sterowniki ¿aluzji. Wygl¹d i funk-
cjonalnoœæ s¹ zgodne z urz¹dzeniami ty-
powego EIB. 

Koszty
Przedstawiamy zestawienie kosztów

tradycyjnej instalacji elektrycznej z prze-
wodowym systemem EIB (tabela 1). Ob-
liczenia wykonano dla przyk³adowego
domu o powierzchni 200 m2. Materia³
zosta³ opracowany przez firmê SMAR-
Tech Inteligentny Dom. 

Jak widaæ, koszty instalacyjne EIB s¹
wy¿sze od instalacji tradycyjnej. Jednak
mo¿liwoœci domu inteligentnego znacznie
przekraczaj¹ to, co oferuj¹ rozwi¹zanie
klasyczne. Zestawienie nie obejmuje rów-
nie¿ oszczêdnoœci wynikaj¹cych z racjo-
nalnego oszczêdzania energii. Wg SMAR-
Tech Inteligentny Dom w prezentowa-
nym obiekcie zastosowanie systemu EIB
zmniejszy³o zu¿ycie energii o 9954 kWh
rocznie. Oznacza to zaoszczêdzenie kwoty
3300 z³/rok. W efekcie wy¿szy koszt insta-
lacji EIB zostanie zwrócony ju¿ po trzech
latach od momentu zainstalowania. 

n

95Dom 1−2 2 0 0 4budujemy

Tabela 1.

Urz¹dzenie lub us³uga Iloœæ Cena Instalacja Instalacja 
jednostkowa [z³] tradycyjna [z³] EIB [z³]

Projekt instalacji i systemu 3000 3000
Instalacja elektryczna 10000 14000
Instalacja telefoniczna i PC 2500 2500
Rozdzielnica 1 3000 5000
Wy³¹czniki œcienne 24 90 2160
Monta¿ wy³¹czników 24 20 480
Modu³y lamp EIB 24 117 2808

w rozdzielnicy

Sterowniki rolet (nie EIB) 12 492 5904
Sterowniki rolet EIB 12 260 3120
Monta¿ sterowników rolet 12 20 240 EIB 

w rozdzielnicy

Zawory termostatyczne 2 100 200 200
Termostaty elektroniczne 5 500 2500 EIB 

w przyciskach

Monta¿ termostatów 5 20 100
Przyciski EIB 3 600 1800
Przyciski EIB z termostatem 4 930 3720
Si³owniki grzewcze 5 217 1085
Monta¿ przycisków 7 5 35
Zasilacz i uruchomienie EIB 1 2195
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