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Co mo e system automatyki budynków? Naprawd

bardzo wiele. Potrafi sam „wyci gn ” wnioski z tego, 

co si  dzieje w domu czy na posesji i zareagowa  na to 

w sposób odpowiedni do naszych oczekiwa . Nie musimy 

wydawa  polece , system sam wie, e trzeba „podkr ci ”

wentylacj , gdy w domu s  go cie, opu ci  rolety na noc, 

zwin  markizy, gdy wieje wiatr… W a ciciele ogrodów 

te  odetchn  z ulg : system sam uruchomi podlewanie, 

gdy ro linom zacznie by  sucho lub wy czy o wietlenie 

we wszystkich zak tkach dzia ki po wieczornym grillu… 

I chocia  niewiele osób zamontuje rozbudowan  wersj

automatyki, warto pozna  mo liwo ci systemów, aby 

wybra  te, które przynios  najwi ksze oszcz dno ci 

i u atwi  nam ycie. Pami tajmy bowiem, e im bardziej 

dom b dzie „inteligentnie zautomatyzowany”, tym mniej 

rutynowych, czasoch onnych czynno ci b dziemy przy 

Budujesz dom nowoczesny 

i energooszcz dny? Zastanawiasz 

si  nad kot em kondensacyjnym, 

kolektorami s onecznymi, pomp

ciep a lub innym urz dzeniem 

oszcz dzaj cym energi ? Pomy l

tak e o monta u systemu automatyki 

domowej, która sprawi, e rachunki 

b d  ni sze, a Ty dodatkowo 

zyskasz… „ wi ty spokój”.

PRZEGL D RYNKU

Dom

Instalacje inteligentne
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Przegl d rynku

nim wykonywa . A w naszym dzisiejszym 

zabieganym wiecie s  to bardzo cenne 

udogodnienia.

Jak wybra  system dla domu?
Przede wszystkim musimy zdefiniowa

swoje potrzeby. Jakie mo liwo ci systemu 

s  dla nas niezb dne, jakie by yby bardzo 

wygodne, a bez jakich spokojnie mo emy si

obej . Nie ka dy z nas mo e sobie pozwoli

na zamontowanie pe nej automatyki budyn-

ku, gdy  kosztuje ona naprawd  du o. 

Kiedy ustalimy ju  list  priorytetów, 

w czasie rozmów z konsultantami firm 

oferuj cymi systemy inteligentnego budynku 

sprawd my, na ile i za ile s  w stanie zreali-

zowa  nasze potrzeby. Dost pne s  bowiem 

systemy bardzo drogie o nieograniczonych 

mo liwo ciach rozbudowy i adaptacji do 

potrzeb klienta, a tak e takie, które s  du o

ta sze, ale maj  ograniczon  liczb  funkcji. 

Wa na mo e by  np. mo liwo  komunikacji 

z systemem przez Internet lub SMS. Ró ne

s  sposoby monta u elementów systemu 

i czenia ich ze sob  w jedn  sie  – inny 

system wybierzemy w wyko czonym ju

domu, inny, gdy go dopiero budujemy i jesz-

cze przed nami jest wykonanie wszystkich 

instalacji.

Po co w a ciwie inteligentny 
dom?
Buduj c nowoczesny dom, montujemy 

w nim szereg wa nych instalacji: system 

grzewczy, o wietlenie, wentylacj , klimaty-

zacj , ochron  mienia. Dla bezpiecze stwa 

montujemy te  czujniki dymu lub tlenku 

w gla, które stanowi  elementy instalacji 

przeciwpo arowej, rolety i markizy, 

które chroni  przed promieniowaniem 

s onecznym. Wi kszo  z tych instalacji 

mo emy wyposa y  w programatory, które 

b d  sterowa  prac  urz dze . Jednak to 

kosztuje i bywa k opotliwe w u yciu – mu-

simy kontrolowa  prac  ka dego systemu 

i wszystkich urz dze  oddzielnie. Zamiast 

tego mo emy zamontowa  jeden, centralny 

system steruj cy, który b dzie koordynowa

prac  wspó dzia aj cych ze sob  wszystkich 

elementów. Nie b dzie trzeba montowa

wielu przewodów elektrycznych, a to u atwi 

pó niejsze serwisowanie instalacji. 

Tylko inteligentne wspó dzia anie 

poszczególnych systemów pozwoli nam 

zaoszcz dzi  energi . I tak np. gdy otworzy-

my okno, wy czone zostanie ogrzewanie 

(zim ) lub ch odzenie (latem). A samo 

otwarcie okna nie spowoduje uruchomienia 

systemu alarmowego. Mo na te  w taki 

sposób zaprogramowa  dzia anie systemu, 

by reagowa  na wej cie domowników do 

domu albo do konkretnego pomieszczenia, 

zapalaj c wiat o, podkr caj c ogrzewanie 

lub ch odzenie i wentylacj . Rano, na czas 

pobudki podnios  si  rolety, w czy ekspres 

do kawy i toster…

Przegl d mo liwo ci zacznijmy od syste-

mów maj cych najwi kszy wp yw… 

na nasz  kiesze .

Sterowanie prac  instalacji 
wewn trznych
Ogrzewanie. W naszym klimacie ka dy

dom musi by  wyposa ony w ogrzewanie. 

Korzystamy bowiem z niego przez prawie 

200 dni w roku. A to oznacza wysokie 

rachunki za ogrzewanie. W a nie wysokie 

koszty ogrzewania by y inspiracj  do 

stworzenia automatyki budynku. Na ogrze-

waniu mo emy zaoszcz dzi , na przyk ad

przymykaj c na noc rolety (aby zmniejszy

straty ciep a), a ods aniaj c je, gdy wieci 

s o ce. Po co biega  po ca ym domu, eby 

je wszystkie opu ci , je eli mo e to za nas 

zrobi  system?

Nowoczesne kot y wyposa one s  w pal-

niki z elektroniczn , p ynn  regulacj  mocy 

i pod czane s  do automatyki pogodowej 

i pokojowej. Wyposa one mog  te  by

w programator pracy dziennej, tygodniowej 

i rocznej, dzi ki którym mo na zaplanowa

dok adny co do minuty cykl pracy urz dze-

nia. Kocio  b dzie pracowa  oszcz dnie, gdy 

wszystkie te elementy zostan  pod czone 

do systemu sterowania. Wtedy to ju  nie 

automatyka przy kotle, ale automatyka 

centralna b dzie dopasowywa  prac

kot a do potrzeb budynku i mieszka ców, 

uwzgl dniaj c zapotrzebowanie domu 

na ciep o, styl ycia mieszka ców, zyski 

ciep a od o wietlenia, s o ca, ludzi, centrali 

z odzyskiem ciep a itp. 
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 Sterowanie ogrzewaniem b dzie atwe za pomoc  takiego panelu steruj cego

 Temperatur  w pomieszczeniach mo emy 

sterowa , wykorzystuj c elegancki, na cienny 

termostat (a) lub regulator temperatury 

montowany na tablicy rozdzielczej (b)

a)
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 W dobrze ocieplonych budynkach najwi cej ciep a „ucieka” przez 

okna. Dlatego wi c automatyka budynku mo e zim  opuszcza  rolety 

w pomieszczeniach, w których nikt nie przebywa, a których nie 

ogrzewaj  promienie s oneczne, a podnosi  je wsz dzie tam, gdzie 

promieniowanie s oneczne ogrzewa pomieszczenie przez szyb . Jest 

to przecie  darmowa energia. Taki sam mechanizm zadzia a, gdy 

wieje silny, zimny wiatr. Spowoduje on opuszczenie rolet w oknach 

od strony nawietrznej. 

Tanie ogrzewanie to tak e centrala wentylacyjna z odzyskiem 

ciep a, pompa ciep a lub gruntowy wymiennik ciep a. B d  one 

wykorzystane w sposób optymalny, gdy nad ca o ci  b dzie czuwa

automatyka budynku, która uwzgl dni temperatur  panuj c  na 

zewn trz, liczb  osób i zyski ciep a w domu. Dzi ki temu praca cen-

trali wentylacyjnej b dzie wykorzystana w maksymalnym zakresie, 

a kocio  b dzie uzupe nia  ogrzewanie. 

Gdy wietrzymy pomieszczenie, ogrzewanie zostanie w nim auto-

matycznie wy czone, a w czone ponownie, gdy od okna nadejdzie 

sygna  o jego zamkni ciu.

Je eli mamy zamontowany na posesji system przeciwoblodzenio-

wy, mo e by  on tak e sterowany za pomoc  systemu automatyki 

budynku. Uruchomi on ogrzewanie rur, podjazdów i rynien po 

opadach niegu lub oblodzeniu i b dzie czuwa  nad mo liwo ci

wy czenia go i konieczno ci  ponownego w czenia. 

Ogrzewanie to tak e ciep a woda u ytkowa. System automatyki 

mo e nadzorowa  podgrzewanie c.w.u., wy cza  cyrkulacj  wtedy, 

gdy nikt z wody nie korzysta, a w cza  w chwili, gdy np. kto

wejdzie do azienki. Cyrkulacja mo e si  tak e uruchamia  w go-

dzinach, w jakich mieszka cy zwykle si  myj . Wszystko zale y od 

preferencji domowników.

System automatyki budynków b dzie te  optymalnie wykorzysty-

wa  prac  kolektorów s onecznych, które zazwyczaj s  stosowane 

do ogrzewania c.w.u., tak by dawa y rzeczywiste oszcz dno ci 

na zu yciu energii. 

Wentylacja. Jest to drugi, do  drogi w u ytkowaniu system, gdy

w nowoczesnych domach stosowana jest zazwyczaj wentylacja 

mechaniczna. Ilo  powietrza wt aczanego do pomieszcze  mo e

by  regulowana przez czujniki dwutlenku w gla umieszczone 

w poszczególnych pomieszczeniach i b dzie si  p ynnie zmienia

w zale no ci od zu ycia tlenu. Gdy ilo  CO
2
 wzro nie, system 

doprowadzi do pomieszczenia wi cej powietrza, gdy zu yjemy 

mniej tlenu, dop ynie go mniej. Jest to bardzo wygodne, gdy wszyscy 

domownicy zasiadaj  wspólnie do kolacji, ogl daj  razem telewizj

lub gdy w domu s  go cie. System p ynnie dopasowuje swoj

wydajno  do liczby osób jednocze nie przybywaj cych w po-

mieszczeniu. 

Automatyka zapewnia uruchomienie równie  wentylatorów 

w azience i w w.c. zaprogramowane wg potrzeb u ytkowników. 

Na obni enie kosztów wentylacji i ogrzewania ma wp yw zasto-

sowanie odpowiednich urz dze  do odzysku ciep a, np. centrali 

wentylacyjnej z odzyskiem ciep a. Sprz enie pracy centrali 

z centraln  automatyk  zaowocuje skoordynowanym prze cza-

niem urz dze . Moc grzewcza kot a b dzie automatycznie dosto-

sowywana do pracy centrali – zwi kszy si , gdy centrala b dzie 

dostarcza  mniej ciep a, obni y, gdy tylko centrala podejmie pra-

c . Dzi ki temu nie odczujemy dyskomfortu, a jednocze nie praca 

rekuperatora b dzie wykorzystana w stopniu maksymalnym.

W okresie zimowym du a ilo  energii zu ywana jest na 

zapewnienie odpowiedniej wilgotno ci powietrza nawiewanego. 

Do jego nawil enia wykorzystuje si  par  wodn  wytwarzan

w wytwornicach elektrycznych, które zu ywaj  bardzo du o pr du. 

Automatyka za czy system nawil ania tylko w czasie przebywania 

ludzi w budynku.

 Za pomoc  pilota lub panelu dotykowego mo na 

dowolnie programowa  sceny wietlne, a oprócz tego regulowa

temperatur  w pomieszczeniu, podnosi  i opuszcza  rolety
fot. Comech

fot. Spotline

Sterowanie prac  systemu grzewczego 

i wentylacyjno-klimatyzacyjnego przynosi 

bardzo du e oszcz dno ci w ci gu roku – s  to 

bowiem instalacje najdro sze w eksploatacji

REKLAMA
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Klimatyzacja. Teraz, gdy latem panuj

coraz wi ksze upa y, klimatyzacja przestaje 

by  luksusem, a staje si  konieczno ci . Jest 

jednak du ym obci eniem dla bud etu 

domowego. Dlatego wszelkie rozwi zania 

techniczne zmierzaj  do maksymalnego 

obni enia kosztów eksploatacji tej drogiej 

instalacji. Zaoszcz dzi  energi  pomog

rolety i aluzje w oknach, a tak e markizy. 

W godzinach silnego nas onecznienia b d

one opuszczane na okna, w które wieci 

s o ce. Noc  natomiast b d  podnoszone, 

dzi ki czemu pomieszczenia och odz  si  od 

zimniejszego powietrza na zewn trz. 

Du e oszcz dno ci przyniesie stosowanie 

latem gruntowych wymienników ciep a

(GWC) lub rekuperatorów. Automatyka 

budynków dobierze w sposób optymalny 

temperatur  na zewn trz i w domu, przy 

której system ch odz cy mo e pracowa  oraz 

przewidzi najlepszy moment na regeneracj

GWC.

W okresie letnim najwi ksze koszty 

wynikaj  z och adzania i osuszania 

powietrza zewn trznego. A wytworzenie 

1 kW ch odu kosztuje tyle, co dostarczenie 

4 kW ciep a. Dlatego automatyka budynku 

optymalizuj ca i ograniczaj ca do minimum 

prac  systemów ch odniczych, zapewnia 

ograniczenie kosztów eksploatacyjnych. 

Stosuj c klimatyzacj , nale y uniemo liwi

otwieranie okien w okresie letnim i na od-

wrót. Otwieraj c okna, nale y wy cza

system klimatyzacyjny.

Sterowanie 
o wietleniem 
budynku
Inteligentny budynek 

w sposób optymalny steruje 

o wietleniem w domu i na 

zewn trz. A ma to du e zna-

czenie ekonomiczne – przecie

o wietlenie jest potrzebne 

przez ca y rok i zu ywa du o

energii. 

Mo emy zaprogramowa

powtarzalne sceny wietlne, 

czyli takie, z których cz sto 

korzystamy. Inaczej o wie-

tlamy salon do wieczornego 

ogl dania telewizji, inaczej do 

czytania, bryd a czy imprezy 

towarzyskiej. Wystarczy zaprogramowa

w czenie kilku lamp z odpowiednim 

nat eniem, a potem zamiast mudnego 

w czania i wy czania wszystkich wiate ,

wystarczy tylko jedno przyci ni cie guzika 

w pilocie. Jest to wygodne równie  poza 

domem, gdy zapomnimy wy czy wiat o

w odleg ym ko cu ogrodu – mo na b dzie 

wy czy  je, nie wychodz c z domu. 

Sterowanie scenami wietlnymi mo e

by  jeszcze wygodniejsze – mo emy tak 

zaprogramowa  system, e wiat o b dzie si

samoczynnie zapala o w cz ci jadalnianej 

salonu, gdy usi dziemy przy stole, a urucho-

mienie telewizora spowoduje w czenie wy-

branego przez nas relaksuj cego o wietlenia. 

Równie  w kuchni wiat o mo e o wietla

tylko te blaty robocze, przy których przeby-

wamy, zmniejszaj c o wietlenie w innych 

cz ciach pomieszczenia. Futuryzm? Nie, to 

naprawd  jest mo liwe.

Inn  mo liwo ci  jest uruchamianie 

o wietlenia wzd u  najcz -

ciej ucz szczanych tras. 

O wietlenie w poszczególnych 

pomieszczeniach jest urucha-

miane w zaprogramowanych 

odst pach czasu i z odpowied-

nim nat eniem, zale nym od naszych 

preferencji. Wygod  tego docenimy, np. 

wracaj c wieczorem do domu. Czujnik 

ruchu uruchomi o wietlenie na drodze 

od bramy do gara u, a potem po kolei 

b dzie si  zapala  z odpowiednim 

opó nieniem, doprowadzaj c nas do 

domu. W nocy mo emy skorzysta  z tej 

funkcji, programuj c zapalanie przyt u-

mionego wiat a na drodze z sypialni 

do azienki lub z sypialni rodziców do 

sypialni dzieci. 

Mo emy wykorzystywa  czujniki obec-

no ci osób w konkretnych pomieszczeniach 

i za cza  o wietlenie zgodnie z ich wskaza-

niami.

Mo na te  w czy  funkcj  utrzymywania 

sta ego poziomu o wietlenia, która sprawi, 

e sztuczne wiat o b dzie uzupe nia o nie-

dostatki wiat a naturalnego i w zale no ci 

od potrzeb – zwi ksza o lub zmniejsza o

swoj  moc.

System zabezpieczenia 
budynku
Instalacja alarmowa, monitoring. yjemy 

w niebezpiecznych czasach, dlatego wiele 

domów jest pod opiek  systemu monito-

ringu. Coraz wi cej osób zak ada w domu 

systemy alarmowe, które skutecznie chroni

przed rabunkiem. System automatyki budyn-

ku daje wi cej mo liwo ci. Przede wszyst-

kim zabezpiecza ca y domu, gdy wychodz c, 

przyci niemy odpowiedni przycisk. 

Wszystko odbywa si  automatycznie, 

system sprawdza, czy zamkni te s  drzwi 

i okna, opuszcza rolety antyw amaniowe, 

blokuje furtk , bram  i drzwi gara owe. 

Uaktywnia tak e system alarmowy – 

w domu i na terenie ca ej posiad o ci oraz 

wzd u  ogrodzenia. A dzi ki temu, e sys-

tem sprawdzi najpierw, czy wszystkie okna 

s  pozamykane, nie powinien uruchomi  si

fa szywy alarm. 

Ciekawym elementem systemu mo e by …

elektroniczny pies, którego s ycha , cho  tak 

naprawd  nie wida . Z odzieja jednak mo e

skutecznie odstraszy .

 Za pomoc  dotykowego panelu steruj cego mo emy 

zaprogramowa  i sprawdzi  wiele funkcji, które dbaj  o nasz 

komfort: na przyk ad sprawdzi  stan o wietlenia w poszczególnych 

pomieszczeniach
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System automatyki budynku mo e

wykona  wiele dzia a  po otrzymaniu 

jednego polecenia

 Dotykowe ekrany steruj ce ró ni  si

wygl dem i dost pnymi funkcjami
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Wieczorem, gdy idziemy spa  i gasimy wiat a, system 

alarmowy uaktywnia si  samoczynnie we wszystkich nie-

u ytkowanych pomieszczeniach, w gara u oraz na dworze. 

Co zrobi system, gdy wykryje z odzieja? Przede wszyst-

kim powiadomi nas, firm  ochroniarsk , z któr  mamy pod-

pisan  umow  i policj . Uruchomi nagrywanie wydarze .

Mo emy tak e zafundowa  niespodziank  nieproszonemu 

go ciowi. Gdy znajdzie si  w ogrodzie, system podlewania 

ogrodu mo e go powita … zimnym prysznicem, a wszyst-

kie wiat a wokó  zapal  si .

Instalacja alarmowa to tak e zabezpieczenia przeciwpo-

arowe oraz detektory dymu i czadu, które wykryj  ulatnia-

j cy si  truj cy gaz. A w razie wykrycia zagro enia system 

automatyki budynku nie tylko w czy alarm, ale tak e

uruchomi odpowiedni system ratowniczy – odetnie dop yw 

gazu i pr du do zagro onego rejonu, uruchomi intensywn

wentylacj  w pomieszczeniu.

Czujniki zalania poinformuj  natychmiast o zaistnia ej

awarii, odcinaj c jednocze nie dop yw wody.

Symulacja obecno ci domowników. Ta opcja przyda 

si  na czas wyjazdu domowników na urlop. System zapa-

mi ta, a nast pnie odtworzy ca y ci g zapalania wiate

w pomieszczeniach, jak to odby o si  losowo wybranego 

dnia w przesz o ci. Uk ad zapalania wiate  ka dego dnia 

b dzie troch  inny. Równocze nie system b dzie sterowa

aluzjami, roletami, markizami, tak eby przypomina o

to dzie  z ycia w a cicieli. Czynno ci, które system 

wykona, dopasowane b d  do pory dnia, roku i pogody. 

Zim  z komina b dzie lecia  dym, latem b dzie s ycha , jak 

pracuje jednostka zewn trzna klimatyzatora…, oczywi cie 

tylko wtedy, gdy na dworze jest gor co. Gdy b dzie sucho, 

uruchomi si  podlewanie ogrodu.

Uruchamianie zasilania awaryjnego. Elektrownia zno-

wu wy czy a pr d? Zanim zd ysz si  zdenerwowa , sys-

tem uruchomi zasilanie awaryjne, a w czasie prze czania 

podtrzyma prac  wszystkich urz dze . Jednocze nie b dzie 

kontrolowa , jak d ugo jeszcze b dzie dzia a  generator 

pr du, a informacje te prze le do w a ciciela.

To nie s  wszystkie funkcje, które mog  zdj  z nas cz

mudnych obowi zków i umili ycie. Jakie jeszcze mo e

by  nietypowe zastosowanie systemu inteligentnego budyn-

ku, najlepiej podpowie nam wyobra nia!

 System automatyki budynku sam otworzy 

bram  gara ow , gdy b dziemy wje d a  na teren 

posesji
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 Sterowniki montuje si  w rozdzielnicy (a), w puszce 

podtynkowej (b) albo na cianie
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Budowa systemu
System automatyki budynków tworz

sterowniki. Komunikuj  si  mi dzy sob ,

przesy aj c informacje lub polecenia. Ka dy

sterownik odpowiada za inn  funkcj ,

np. podnoszenie i opuszczanie rolet lub 

mierzenie temperatury w pomieszczeniu 

i odkr canie lub przymykanie zaworu 

termostatycznego.

System automatyki budynków mo e

by  zdecentralizowany – wówczas ka dy

sterownik pracuje niezale nie lub scentrali-

zowany – gdy prac  wszystkich sterowników 

zarz dza jednostka centralna (komputer). 

Do systemu przesy ana jest ogólna 

informacja, która wymaga przet umaczenia 

na j zyk konkretnego urz dzenia. Do tego 

w a nie wykorzystywane s  sterowniki, 

które ogóln  informacj  przesy an  przez 

magistral  danych potrafi  zinterpretowa

np. w postaci polecenia podnoszenia lub 

opuszczania aluzji. Sterowniki komunikuj

si  mi dzy sob , z jednostk  centraln

i z czujnikami obecno ci osób, temperatury, 

dymu itp. Ogólny standard przesy ania 

informacji nazywany jest protoko em trans-

misji. Protoko y te mog  by  uniwersalne 

i wykorzystane w sterownikach ró nych 

producentów (tak jest w systemie EIB) albo 

utworzone na potrzeby konkretnego pro-

ducenta. Dlatego pami tajmy, e decyduj c

si  na system konkretnego producenta, b -

dziemy musieli od niego kupowa  wszystkie 

sterowniki – czujniki, ciemniacze, czniki 

itp. przeznaczone do pracy w systemie auto-

matyki budynków.

G ównym, zarz dzaj cym elementem 

systemu jest jednostka centralna, któr

mo e by  np. komputer lub sterownik 

mikroprocesorowy.

Sposób po czenia sterowników mi dzy 

sob  i z odbiornikami bywa ró norodny. 

Zazwyczaj jest to jeden dodatkowy przewód, 

który czy wszystkie elementy systemu. 

Istniej  te  rozwi zania, w których montuje 

si  nietypow  instalacj  elektryczn  lub 

wykorzystuje instalacj  ju  istniej c . To 

ostatnie rozwi zanie jest przeznaczone 

zw aszcza do domów ju  wyko czonych.

Sterowniki (np. ciemniacze, w czniki, 

programatory) przekazuj  polecenia do ob-

s ugiwanych przez siebie urz dze  bezprze-

wodowo lub za pomoc  kabli elektrycznych.

Sterowniki montuje si  na tablicy roz-

dzielczej, w puszkach instalacyjnych albo 

na cianie. Sterowniki bezprzewodowe mog

by  instalowane w dowolnym miejscu, np. 

na cianie lub na lustrze.

Komunikacja z w a cicielem
S  ró ne sposoby sterowania systemem, 

w zale no ci od naszych preferencji i mo -

liwo ci finansowych. Najwygodniejszym 

w obs udze i maj cym najwi cej mo liwo ci 

programowania jest system sterowany za 

pomoc  komputera lub palmtopa. Jest on 

przeznaczony zw aszcza do domów o roz-

budowanej automatyce. Mo na te  wybra

komunikacj  za pomoc  panelu steruj cego, 

stanowi cego niezale ny minikomputer. 

Najprostszym sposobem jest programowanie 

samych sterowników.

System automatyki domowej mo na 

zazwyczaj pod czy  do Internetu – mo e-

my wtedy zdalnie kontrolowa  jego prac

i zmienia  ustawienia. Systemem mo na 

tak e sterowa  za pomoc SMS-ów. Dzi ki 

temu mo emy powiadomi  system o przewi-

dywanej godzinie powrotu do domu. System 

zaplanuje np. zwi kszenie mocy kot a

odpowiednio wcze niej, tak aby temperatura 

w pomieszczeniach podnios a si  na powrót 

domowników. Tak samo system ogrzeje 

wod  w podgrzewaczu, obni y temperatur

w pokojach, czy te  je przewietrzy. 

 Gdy dom jest ju  wyko czony i nie ma mo liwo ci zamontowania dodatkowego kabla, mo emy 

zastosowa  kompletny system bezprzewodowy, a w nim np. bezprzewodowy przycisk (a), odbiornik 

steruj cy do gniazdek (b) i bezprzewodowy sterownik (c)

(a) (b) (c)

fo
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Z systemem automatyki mo na zintegro-

wa  nawet system domofonowy lub wide-

odomofonowy. Wideodomofon mo e by

wyposa ony w kamer  rejestruj c  oso-

by, przebywaj ce w pobli u domu. Ka da

niepokoj ca sytuacja zostanie pokazana 

w a cicielowi, niezale nie od tego, gdzie 

si  on znajduje. Urz dzenie mo e te  otwo-

rzy  furtk  na podstawie linii papilarnych, 

rozwi zanie szczególnie przydatne, gdy 

w domu s  ma e dzieci.

Czy wiesz, e

 Czytnik linii papilarnych zwi kszy 

bezpiecze stwo domowników i wyeliminuje 

ryzyko zgubienia kluczy, co jest szczególnie 

ryzykowne u najm odszych samodzielnych 

domowników

fo
t.
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 Systemem mo na sterowa  za pomoc

komputera

fo
t.
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