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J
ak wynika z analiz (prowadzo-
nych przez firmy specjalizuj¹ce
siê w takich przedsiêwziêciach),

uzbrojenie domu w inteligentne insta-
lacje to niewielki koszt w stosunku do
wartoœci nieruchomoœci. Waha siê
w granicach 4-5% (w mieszkaniach jest
taniej – 1,3-2,7%). Taki wynik mo¿e ju¿
oznaczaæ przynajmniej standardowe
wyposa¿anie domów w inteligentne za-
rz¹dzanie. Tym bardziej, ¿e przyczynia
siê ono do ni¿szych rachunków za eks-
ploatacjê – elektroniczna kontrola do-
mowego oœwietlenia i p³ynne sterowa-
nie ogrzewaniem s¹ skuteczniejsze ni¿
ludzka oszczêdnoœæ. Poza tym inteli-
gentny dom zwalnia nas z wielu czyn-
noœci, na które tracimy czas i energiê.
Mowa tu o gaszeniu œwiate³, zamyka-
niu okien i ¿aluzji, regulacji kot³a,
podlewaniu ogrodu. Daje te¿ wiêksze

poczucie bezpieczeñstwa, gdy o czymœ
zapomnimy, na przyk³ad zamknie
okno dachowe, gdy nagle spadnie
deszcz, skorelowany z systemem alar-
mowym zasygnalizuje wtargniêcie in-
truza. A jaka jest wygoda codziennego
¿ycia!

CO OZNACZA
INTELIGENTNY DOM? 
Pojêcie inteligentny dom jest na tyle
pojemne, ¿e dotyczy równie¿ miesz-
kañ, apartamentów, biur, biurowców,
sklepów, restauracji itd. Dlatego lepiej
jest mówiæ o inteligentnej instalacji
lub okablowaniu strukturalnym. 
Inteligentna instalacja, w ogólnym ro-
zumieniu, oznacza okablowanie przy-
stosowane do zastosowania nowocze-
snych systemów steruj¹cych oœwietle-
niem, gniazdami, ogrzewaniem, klima-

tyzacj¹, alarmem, zraszaczami – jed-
nym s³owem wszystkimi systemami,
które maj¹ u³atwiaæ nam ¿ycie. Syste-
my oraz urz¹dzenia potrzebuj¹ nie tyl-
ko w³aœciwej topologii okablowania
pr¹dowego (przewodów elektrycz-
nych), ale równie¿ kabli sygna³owych.
Powszechne mniemanie, ¿e dla stero-
wania oœwietleniem wystarczy jedynie
odpowiednie wykonanie instalacji
elektrycznej jest oczywistym b³êdem.
Zostawmy jednak szczegó³y instalacji
fachowcom – wyjaœnianie, do czego ja-
ki kabel s³u¿y nie ma sensu, bo i tak in-
westor buduj¹cy czy wykañczaj¹cy
dom lub mieszkanie nie bêdzie sam jej
wykonywa³.
Wystarczaj¹c¹ zachêt¹ do zaintereso-
wania siê inteligentnymi instalacjami
s¹ funkcjonalne aspekty nawet ju¿ naj-
prostszych rozwi¹zañ.

INSTALACJE INTELIGENTNE

Nied³ugo
w standardzie?

GRZEGORZ RROGÓ¯

TEMAT NUMERU BEZPIECZNY I INTELIGENTNY DOM

fo
t. 

IIR
A

Wydaje siê dzisiaj, 

a potwierdzaj¹ to przedstawiciele firm,

¿e najwiêksz¹ barier¹ dla inteligentnych

instalacji jest opór potencjalnych ich

u¿ytkowników. Na pocz¹tku

podnoszone s¹ przez nich argumenty,

¿e jest to bardzo kosztowne

przedsiêwziêcie, a tak naprawdê

chodzi o lêk przed ich obs³ug¹. 

Dla takich finansowych

i u¿ytkowych opinii nie ma

podstaw. 
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Mo¿liwoœæ sterowania oœwietleniem po-
zwala na du¿¹ elastycznoœæ poszczegól-
nych obwodów elektrycznych. Podziele-
nie jednego obwodu elektrycznego na kil-
ka (np. salonowy zestaw lamp na: 
1 – oœwietlenie górne, 2 – kinkiety, 3 –
lampa przy kanapie, 4 – oœwietlenie przy
ewentualnej zabudowie) to niezale¿ne ste-
rowanie odbiornikami, w³¹czanie ich od-
dzielnie lub w grupach. Sposób ich stero-
wania zale¿y od wymagañ u¿ytkownika
(mo¿na wykonaæ niemal ka¿d¹ kombina-
cjê) a liczba odbiorników energii nie
wp³ywa na liczbê manipulatorów – prawie
zawsze bêdzie to jeden sterownik. Ozna-
cza to wiêc rozwi¹zanie nie tylko wygod-
ne, ale równie¿ dyskretne. 
W³¹czenie do systemu alarmu oznacza
przekazywanie informacji do inteli-

gentnej instalacji steruj¹cej. W efekcie
mo¿na wywo³aæ przydatne funkcje, ta-
kie jak: w³¹czenie konkretnej grupy
oœwietleniowej po naruszeniu alarmu
(np. lamp na zewn¹trz, w ci¹gach ko-
munikacyjnych domu, b¹dŸ w ogóle
wszystkich), blokowanie rygli przy
furtkach, bramach i drzwiach. Poinfor-
mowanie wybranych u¿ytkowników za
poœrednictwem  linii telefonicznych,
komórkowych lub naziemnych. 
Sterowanie urz¹dzeniami grzewczymi

rozpocznie siê np. wówczas, gdy do syste-
mu zostanie przekazana informacja o wyj-
œciu mieszkañców z domu, a ogrzewanie
natychmiast zmieni swoje parametry.
Przywrócenie stanu pracy z wy¿sz¹ tempe-
ratur¹ mo¿e nastêpowaæ zaraz po wejœciu
mieszkañców do domu, ale mo¿na tê funk-
cjê równie¿ aktywowaæ zdalnie, np. przez
sieæ internetow¹ b¹dŸ telefonem. 
Sterowanie ró¿nymi podsystemami: ko-
t³em grzewczym, agregatem pr¹dotwór-
czym, ciep³ot¹ i w³aœciw¹ obs³ug¹ che-
miczn¹ basenu, zraszaczami i nawodnie-
niem ogrodu. Jest to mo¿liwe dziêki temu,
¿e procesor inteligentnej instalacji mo¿e
kontrolowaæ elementy elektroniczne. 
Efektywna detekcja ruchu to np. zapalanie
œwiate³ po wychwyceniu ruchu przez czuj-
ki. W ten sposób œwiat³o mo¿e zapalaæ siê
podczas przechodzenia korytarzem, w toa-
lecie, w gara¿u, czy na schodach. W wiêk-
szoœci systemów jest ju¿ mo¿liwoœæ wyko-
rzystania tych samych czujek, które zosta-
³y zainstalowane do funkcji alarmowych. 

Sterowanie urz¹dzeniami elektrycznymi,
a szczególnie efektowne jest sprawowanie
kontroli nad du¿ymi zestawami audiowi-
zualnymi, zw³aszcza, gdy w systemie znaj-
duje siê projektor. 

KIEDY ZACZ¥Æ
O TYM MYŒLEÆ? 
Jak najwczeœniej, a najlepiej przed rozpo-
czêciem budowy. Bzdura? Niekoniecznie,
jeœli inwestor nie by³ na tyle inteligentny
by rozpocz¹æ planowanie swojego systemu
na etapie projektowania, to oznacza, ¿e in-
teligencja systemu mo¿e go przerosn¹æ
i powinien sobie takie wyposa¿enie daro-
waæ. ¯arty na bok... Coraz czêœciej inwe-
storzy ¿¹daj¹ projektu przed przyst¹pie-
niem do prac. Dotyczy to zw³aszcza insta-
lacji elektrycznych i s³abopr¹dowych, czy-
li – przewodowych. Za projekt trzeba,
oczywiœcie, zap³aciæ – przy normalnym do-
mu jednorodzinnym mo¿e to byæ nawet
10 tys. z³. Koszt u³o¿enia przewodów i sa-
mych kabli w domu 200 m2 wynosi
25 tys. z³, projekt jest wiêc dodatkowym
obci¹¿eniem. Jednak daje on inwestorowi
wiele atutów. Wymieñmy kilka najwa¿-
niejszych. Nie ma w¹tpliwoœci odnoœnie
lokalizacji elementów instalacji; instalato-
rowi ³atwiej jest wyceniæ pracê, a inwesto-
rowi j¹ zweryfikowaæ. Prosty przyk³ad – je-
œli z projektu wynika, ¿e potrzebnych jest
np. 150 puszek elektrycznych, to instalator
nie „wciœnie kitu”, ¿e potrzebowa³ ich 250,
a takie sytuacje jak wszyscy wiemy, zdarza-
j¹ siê nagminnie. Poza tym projekt, wraz
z naniesionymi póŸniej, zmianami powy-
konawczymi, tworzy informacjê o rzeczy-
wistym stanie i przebiegu instalacji, ³atwiej
wiêc bêdzie w przysz³oœci planowaæ zmia-
ny, poprawki i dokonywaæ ewentualnych
napraw. Projekt znakomicie u³atwia kon-
trolê poprawnoœci prac, której powinien
dokonaæ inspektor nadzoru budowlanego,
ewentualnie kierownik budowy. Jednym
s³owem – projekt jest narzêdziem inwesto-
ra, dziêki któremu mo¿e wyegzekwowaæ
prawid³owoœæ u³o¿enia instalacji. Przyj-
muje siê, ¿e b³êdy projektowe nie powinny
przekraczaæ 5%, czyli co 20 punkt mo¿e
byæ narysowany omy³kowo lub w ogóle
mo¿e nie byæ zaznaczony. Oto kilka naj-
czêœciej  spotykanych b³êdów projekto-
wych: – gniazda 230 V za blisko wanny
(czyli mniej ni¿ 50 cm), –  gniazdo zasilaj¹-
ce do zmywarki ulokowane bezpoœrednio
za ni¹ (musi byæ oddalone z uwagi na nie-
bezpieczeñstwo zalania), – brak gniazda
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zasilaj¹cego w miejscu zaplanowanego ak-
tywnego subwoofera do kina domowego, –
niewystarczaj¹ca liczba gniazd podszafko-
wych w zabudowie kuchennej, – brak wy-
odrêbnionego obwodu do komputera, –
brak gniazd zewnêtrznych. B³êdy tego ty-
pu powinien wychwyciæ wykonawca (jeœli
jest profesjonalist¹) lub odbieraj¹cy prace.
Tak czy inaczej, projekt zawsze pomaga
w d¹¿eniu do optymalnej funkcjonalnoœci,
szczególnie gdy chodzi o elektryczn¹ ary-
stokracjê, czyli inteligentne systemy steru-
j¹ce.    

WYKONAWCA
Dziœ firma, której pracownicy nie pij¹ na
budowie piwa to za ma³o, by uznaæ j¹ za
profesjonaln¹. M³oda generacja pracowni-
ków budowlanych, których instalatorzy s¹
bezsprzeczn¹ elit¹, stawia na fachowe
i szybkie wykonywanie powierzonych za-
dañ. Z racji dobrej koneksji z brytyjskim
rynkiem pracy i migracj¹ na Wyspy, prze-
ciêtny polski inwestor ma tylko dwie dro-
gi, by wykonaæ prace w swym wymarzo-
nym domu lub mieszkaniu. Mo¿e zatrud-
niæ pracowników, którzy s¹ tak marni, ¿e

nie maj¹ co marzyæ o zatrudnieniu za gra-
nic¹ – pracuj¹ powoli, myl¹ siê czêsto, nie
pog³êbiaj¹ swoich umiejêtnoœci, nie nad¹-
¿aj¹ za nowoczesnymi rozwi¹zaniami. Ma-
j¹ jednak¿e wielk¹ zaletê – s¹ tani. Owa ta-
nioœæ zwykle jednak jest nominalna, po-
niewa¿ z racji braku doœwiadczenia nie s¹
w stanie podaæ precyzyjnej wyceny prac,
które maj¹ wykonaæ. Chodzi zreszt¹ nie
tylko o koszt, ale równie¿ o termin. Do-
œwiadczeni inwestorzy rozmawiaj¹c z taki-
mi ekipami przyjmuj¹ zasadê „razy 2 plus
10%”. Oznacza to, ¿e jeœli ekipa podjê³a siê

wykonania zadania instalacyjnego za 9 tys.
z³ i w czasie 10 dni, to bêdzie to kosztowa-
³o ok. 20 tys. z³ i trwa³o 22 dni. Ta kalkula-
cja, naturalnie ¿artobliwa, niestety bardzo
czêsto siê sprawdza. Wydaje siê wiêc oczy-
wiste, ¿e lepiej od razu zaanga¿owaæ wy-
kwalifikowan¹ ekipê (zarabiaj¹ na tyle du-
¿o, ¿e praca na Wyspach nie jest dla nich
pokus¹) za, powiedzmy 25 tys. Inwestor
zap³aci wiêcej, ale otrzyma pracê wykona-
n¹ w terminie (inne prace te¿ siê wiêc nie
opóŸni¹), na pewno na wy¿szym poziomie
ni¿ w przypadku firmy opisanej wczeœniej.

Nie trzeba chyba przekonywaæ, ¿e do inte-
ligentnych instalacji systemowych po-
trzebne s¹ tylko najbardziej fachowe, najle-
piej wyszkolone i profesjonalne ekipy. Na
szczêœcie z us³ugami instalacyjni na wyso-
kim poziomie nie ma w Polsce k³opotu, ta-
kie firmy znajd¹ wszyscy, którzy s¹ przeko-
nani, ¿e to dobra droga do celu.

NEGOCJACJE
Firmy oferuj¹ce i instaluj¹ce systemy inte-
ligentne oczywiœcie realizuj¹ mar¿ê, za-
równo na sprzedanych urz¹dzeniach, jak
i na us³udze (zak³adaj¹c oczywiœcie, ¿e s¹
jakieœ koszty jej wykonania). Negocjuj¹c
cenê warto wiêc pamiêtaæ, ¿e du¿y rabat
wcale nie musi byæ korzystny dla inwesto-
ra. Jest bowiem pewien próg finansowy,
poni¿ej którego firma instalacyjna zarabia
bardzo ma³o. Dla inwestora wynikaj¹ z te-
go dwa zagro¿enia. Pierwsze polega na
tym, ¿e maj¹c inwestycjê bardziej i mniej
op³acaln¹, firma instalacyjna bêdzie „przy-
k³adaæ” siê do tej bardziej lukratywnej.
W naturalny zatem sposób nasza budowa
bêdzie traktowana drugoplanowo. W tym
miejscu warto zaznaczyæ, ¿e firmy zajmuj¹-
ce siê domow¹ inteligencj¹ maj¹ o wiele
wiêcej zleceñ ni¿ s¹ w stanie wykonaæ, jest
to wiêc taka sama sytuacja, jak w innych
dziedzinach bran¿y budowlanej. Brak r¹k
(a w tym przypadku tak¿e mózgów) do pra-
cy powoduje, ¿e, niestety, instalator mo¿e
wybraæ sobie klientów, z którymi chce
wspó³pracowaæ, a odrzuciæ tych, którzy
mu nie odpowiadaj¹ – a z pewnoœci¹ bêd¹
wœród nich tacy, którzy gotowi s¹ p³aciæ
wy³¹cznie g³odowe stawki. Jeœli ju¿ jednak
renomowana firma instalacyjna podejmie
siê wykonania okablowania i uruchomie-
nia systemu, to traktowanie klienta drugo-
planowo nie wp³ynie na fachowoœæ wyko-
nania instalacji, mo¿e byæ jednak¿e k³opo-
tliwe pod wzglêdem terminów, zarówno
wykonania jak i odbioru, uruchomienia
czy dostarczenia dokumentacji powyko-
nawczej. Drugie niebezpieczeñstwo jest
znacznie groŸniejsze. Jeœli instalator da du-
¿y rabat na uzgodnione prace i bêdzie za-
rabia³ na nich bardzo ma³o, to mo¿e szu-
kaæ oszczêdnoœci w u¿ytych materia³ach –
przewodach, rozdzielniach elektrycznych,
osprzêcie, elementach wykonawczych itd.
W rezultacie instalator i tak zrealizuje za-
planowan¹ mar¿ê, ale klient otrzyma insta-
lacjê poprawn¹ w miejsce bardzo dobrej.
Warto wiêc pamiêtaæ, by negocjuj¹c koszty
nie staraæ siê za wszelk¹ cenê „zbiæ” koñ-
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tracimy czas i energiê. Poza tym przyczynia siê do ni¿szych
rachunków za eksploatacjê – elektroniczna kontrola domo-
wego oœwietlenia i p³ynne sterowanie ogrzewaniem s¹ sku-
teczniejsze ni¿ ludzka oszczêdnoœæ.
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cowej kwoty, co zmusi instalatora do irra-

cjonalnych decyzji. Dobrze jest równie¿

dok³adnie sprecyzowaæ ka¿dy element wy-

konywanej instalacji, jej prawid³owoœæ na

etapie odbioru powinien zweryfikowaæ in-

spektor nadzoru. 

SYSTEMY INTELIGENTNE
– MARKI I STANDARDY
EIB
Zdecydowanie najbardziej rozpowszech-

nionym systemem sterowania jest EIB

(European Installation Bus). Zrodzi³ siê

dziêki porozumieniu kilku potê¿nych,

oczywiœcie europejskich, producentów

osprzêtu elektrycznego. Prawdê mówi¹c,

inicjatorami i promotorami systemu by³y

g³ównie firmy niemieckie – Merten, ABB,

Busch-Jaegger i Jung. Porozumienie doty-

cz¹ce jednego standardu w dziedzinie ste-

rowania urz¹dzeniami zawarto w roku

1990. W za³o¿eniu EIB mia³o byæ „nak³ad-

k¹” steruj¹c¹ systemami alarmowym,

grzewczym, klimatyzacyjnym oraz, oczy-

wiœcie, instalacj¹ elektryczn¹.

W rzeczywistoœci inwencja

udzia³owców siêgnê³a znacznie

dalej – dzisiaj EIB dysponuje

wieloma „w³asnymi” funkcja-

mi, wœród których z pewnoœci¹

najwa¿niejsz¹ jest mo¿liwoœæ

programowego sterowania

punktami oœwietleniowymi

oraz gniazdami elektrycznymi.

Systemowa elektronika steruj¹-

ca znajduje siê w centralnym

miejscu systemu – w rozdzielni-

cy elektrycznej, która przez to

jest znacznie wiêksza ni¿ stan-

dardowa. Do rozdzielnicy, a do-

k³adnie do znajduj¹cych siê w

niej procesorów, trafiaj¹ impulsy ze œcien-

nych manipulatorów, a stamt¹d w³¹czane

i wy³¹czane s¹ wybrane obwody oœwietle-

niowe (z zaprogramowan¹ moc¹). 

EIB doskonale potrafi wspó³pracowaæ

z systemami alarmowymi (przekazuj¹cymi

odpowiednie dane do inteligentnego syste-

mu) oraz ca³ym szeregiem czujników, tak-

¿e dymu, œwiat³a, zalania, gazu, ale przede

wszystkim – ruchu. 

LUTRON
To nie jest nazwa standardu, ale marki. 

Lutron jest amerykañsk¹ firm¹, która pro-

dukuje doœæ zaawansowane systemy do ste-

rowania oœwietleniem i obwodami elek-

trycznymi. Choæ formu³a ta proponowana

jest tylko przez jedn¹ markê, to jednak 

Lutron, w skali œwiatowej, wydaje siê roz-

wi¹zaniem bardziej rozpowszechnionym

od EIB. W Europie, równie¿ w Polsce, zdo-

bywa coraz wiêksz¹ popularnoœæ w dwóch

dziedzinach: systemach bardzo tanich

(GRAFIK Eye zarz¹dzaj¹cy szeœcioma ob-

wodami elektrycznymi kosztuje zaledwie

6 tys. z³.) oraz instalacjach niezwykle roz-

budowanych i zaawansowanych, przezna-

czonych na przyk³ad do muzeów czy biu-

rowców. EIB wci¹¿ jest gór¹ w przeciêt-

nych domowych rozwi¹zaniach, ale czy te-

go chcemy czy nie, ta przewaga stale siê

zmniejsza.

Lutron daje u¿ytkownikom i instalatorom

kilka wariantów instalacji. Pierwsza jest

w pe³ni scentralizowana i polega na

umieszczeniu wszystkich elementów sys-

temu w jednej szafce. Tam znajduj¹ siê za-

równo œciemniacze oœwietleniowe, jak

i procesory. Taki system jest

bardzo chêtnie stosowany przez

developerów jako element po-

zwalaj¹cy jeszcze bardziej pod-

nieœæ wartoœæ sprzedawanych

domów i mieszkañ. Rozwi¹za-

nie scentralizowane wymaga

jednak u³o¿enia przewodów

w taki sposób, by da³o siê

w pe³ni sterowaæ obwodami.

Drugie rozwi¹zanie polega na

umieszczeniu lokalnych modu-

³ów wykonawczych w ka¿dym

z pomieszczeñ. Koszt uk³ada-

nia instalacji jest wówczas

mniejszy, ale wymaga znalezie-

nia miejsca dla ka¿dego z mo-

du³ów wykonawczych. W systemie zde-

centralizowanym powiêksza siê wiêc liczba

kontrolerów œciennych, a ten dodatkowy

wydatek z pewnoœci¹ poch³onie zyski

z oszczêdnoœci na przewodach – chyba, ¿e

system zak³adany jest w bardzo du¿ym bu-

dynku. W tej sytuacji znakomicie

sprawdzi siê zestaw GRAFIK Eye, któ-

ry jest zarówno kontrolerem, sterowni-

kiem, jak i podzespo³em odpowiedzial-

nym za wykonanie komend (np. œciem-

nienie oœwietlenia). Najczêœciej spoty-

kanym rozwi¹zaniem jest instalacja hy-

brydowa, która doskonale pozwala zbi-

lansowaæ funkcjonaln¹ uniwersalnoœæ

z kosztami. Wówczas du¿e pomieszcze-

nia (salon, sypialnia, ogród) sterowane

s¹ bezpoœrednio z rozdzielnicy g³ów-

nej, w mniej eksponowanych sekcjach

domu stosuje siê lokalne modu³y wy-

konawcze. 

CARDIO
Jest rozwi¹zaniem wyj¹tkowym, bowiem

jego protoplast¹ by³ zaawansowany, uni-

wersalny system alarmowy. Tutaj równie¿

potrzebna jest niezale¿na instalacja obwo-

dów, którymi chce siê sterowaæ. Podstawo-

wy modu³ (lub modu³y) wykonawczy po-

winien znaleŸæ siê blisko rozdzielnicy

elektrycznej. W niewielkiej skrzynce

umieszczone s¹ w³¹czniki/œciemniacze,

w ka¿dej piêæ elementów – producent su-

geruje pod³¹czanie do nich nie pojedyn-

czych obwodów, ale ca³ych grup oœwietle-

niowych (za³o¿ono odpowiednio du¿¹ moc

wyjœciow¹ tych elementów). Oczywiœcie,

chc¹c sterowaæ wiêksz¹ liczb¹ obwodów

ni¿ 5, nale¿y za³o¿yæ, ¿e bêdziemy potrze-

bowaæ wiêcej miejsca na instalacjê modu-

³ów wykonawczych. Cardio pozwala na

Podstawowe wyposa¿enie domu w inteligentne instalacje
to niewielki koszt w stosunku do wartoœci nieruchomoœci

Rozdzielnica ssystemu, ww kktórym zzamontowana
jest iinstalacja hhybrydowa ssk³adaj¹ca ssiê zz EEIB
i klasycznej
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Na ppanelach kkon-
trolnych ood rrazu wwidaæ
jaka jjest ssytuacja...

Wystarczy „„klikn¹æ”
i ssceneria zzmienia ssiê
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pod³¹czenie 16 linii alarmowych, co – zwa-

¿ywszy potrzeby przeciêtnego u¿ytkowni-

ka – wydaje siê liczb¹ w zupe³noœci zado-

walaj¹c¹. Czujniki pe³ni¹ funkcje alarmo-

we, zawiadamiaj¹ system o intruzie, ale

równie¿ odczytuj¹ ruch dla potrzeb stero-

wania oœwietleniem. Urz¹dzeniem steruj¹-

cym jest dotykowy panel LCD, w którym

równie¿ znajduje siê procesor, a wiêc praw-

dziwe serce systemu. Programowanie mo-

¿e odbywaæ siê zarówno poprzez menu

urz¹dzenia, jak i w pamiêci peceta. W tym

drugim przypadku wystarczy póŸniej

„wlaæ” przygotowany program i ca³y sys-

tem funkcjonuje zgodnie z ¿yczeniem

u¿ytkownika. W pewnym (doœæ ograniczo-

nym) zakresie system mo¿na przeprogra-

mowaæ u¿ywaj¹c telefonu. W zestawie jest

jeden panel steruj¹cy, ale mo¿liwe jest do-

kupienie kolejnych. Cardio obejmuje rów-

nie¿ magnetyczne klucze uzbrajaj¹ce i roz-

brajaj¹ce system – mo¿e to byæ dobra alter-

natywa dla kosztownych paneli.

Bardziej doœwiadczeni instalatorzy z pew-

noœci¹ bêd¹ potrafili wykorzystaæ bardziej

zaawansowane mo¿liwoœci Cardio: wspó³-

pracê z klimatyzacj¹, ogrzewaniem grzejni-

kowym b¹dŸ pod³ogowym oraz uniwersal-

nymi modu³ami X10. Cardio sprzedawane

jest w pakietach, równie¿ oprogramowanie

systemu wycenia siê za pomoc¹ zrycza³-

towanych kwot.

TO NIE WSZYSTKO
Koniecznie trzeba zaznaczyæ, ¿e wymie-

nione przyk³ady standardów to tylko nie-

które propozycje spoœród dostêpnych

obecnie na rynku. Wiele firm elektronicz-

nych zainwestowa³o w linie „inteligent-

nych” urz¹dzeñ, które dziêki temu mog¹

kosztowaæ zdecydowanie mniej ni¿ 2-3

lata temu.                                                   

Panel œœcienny CCardio –– mmo¿na ssobie wwybraæ
model nnajbardziej ppasuj¹cy ddo kkolorystyki wwnêtrza

Jeœli inwestor nie by³ na tyle inteligentny by rozpocz¹æ pla-
nowanie swojego systemu na etapie projektowania, to
oznacza, ¿e inteligencja systemu mo¿e go przerosn¹æ 
i powinien sobie takie wyposa¿enie darowaæ.

EIB
wersja eekonomiczna

ok. 555 0000 zz³

sterowanie oœwietleniem, ¿aluzjami/roletami;

oœwietlenie: 20 punktów oœwietleniowych 

(w tym 16 na zasadzie w³¹cz/wy³¹cz i 4 œciem-

niacze); sceny œwietlne; 3 czujki ruchu;

¿aluzje/rolety: w ka¿dym pomieszczeniu; sposób

sterowania: panel steruj¹cy dotykowy, przyciski

do ka¿dego pomieszczenia (montowane na sta-

³e); pilot na podczerwieñ; gwarancja: 2 lata;

wersja „„wypasiona”

ok. 880 0000 zz³

sterowanie oœwietleniem, ¿aluzjami/roletami,

ogrzewaniem; oœwietlenie: 20 punktów

oœwietleniowych (w tym 16 na zasadzie

w³¹cz/wy³¹cz i 4 œciemniacze); sceny œwietl-

ne; 3 czujki ruchu; ¿aluzje/rolety: w ka¿dym

pomieszczeniu; sposób sterowania: panel ste-

ruj¹cy dotykowy, przyciski do ka¿dego pomiesz-

czenia (montowane na sta³e); pilot na podczer-

wieñ; przez Internet; gwarancja: 2 lata;

(wycena firmy Merten)

LUTRON
wersja eekonomiczna

ok. 110 4400 zz³

sterowanie oœwietleniem; oœwietlenie: ok. 30

punktów oœwietleniowych (moc do 60 Watt) re-

gulowanych grupowo (do 800 Watt) na zasadzie

w³¹cz/wy³¹cz i œciemniania, symulacja obecno-

œci; sceny œwietlne; sposób sterowania: na-

œcienny panel dotykowy, pilot (dop³ata ok.

390 z³); gwarancja: 1 rok;

wersja ,,,wypasiona”

ok. 339 0000 z³

sterowanie oœwietleniem, ¿aluzjami/roletami,

bram¹ gara¿ow¹, ogrzewaniem, klimatyzacj¹,

podlewaniem ogrodu; oœwietlenie:

ok. 50 punktów oœwietleniowych regulowa-

nych grupowo na zasadzie w³¹cz/wy³¹cz

i œciemniania, symulacja obecnoœci; sceny

œwietlne; sterowanie w zale¿noœci od pory

dnia i warunków natê¿enia oœwietlenia ze-

wnêtrznego; sposób sterowania: 8 paneli 

dotykowych, naœciennych; gwarancja: 1 rok;

(wycena firmy Luxmat)

CARDIO
wersja ooptymalna

ok. 448 1150 zz³

sterowanie oœwietleniem, ¿aluzjami/roleta-

mi, ogrzewaniem; oœwietlenie: 25 punktów

oœwietleniowych z regulacj¹ œciemniania;

czasowe sterowanie w zale¿noœci od pory

dnia, tygodnia, roku; symulacja obecnoœci;

sposób sterowania: 2 panele steruj¹ce, do-

tykowe; poprzez telefon (tonowe wybiera-

nie) z potwierdzeniem wykonanego zadania

w j. polskim; klucze zbli¿eniowe, tzw. pas-

tylki dotykowe; gwarancja: 2 lata; okablo-

wanie systemowe (kabel typu CAT5) wyko-

nuje firma zewnêtrzna.

(wycena firmy Best Audio)
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PRZYK£ADOWE CCENY SSYSTEMÓW

EIB
ABB 022 515 25 00 www.abb.pl
BERKER 061 817 99 00 www.berker.pl
COMECH 022 621 79 76 www.eib-instalacje.pl
ELEKTRIS 061 652 23 11 www.elektris.pl
ELMARK 042 637 70 57 www.elmark.net.pl
EL-TTEAM 032 204 36 28 www.el-team.com.pl
EMA EEPC ((JUNG) 022 856 88 56 www.ema-epc.com.pl
HAGER PPOLO 032 324 01 00 www.hager.pl
INTELIDOM 022 512 00 80 www.intelidom.pl
IRA 022 752 07 36 www.ira.pl
ISTPOL 022 663 48 15 www.istpol.pl
LUXMAT 022 868 80 50 www.luxmat.pl
MERTEN 022 641 75 85 www.merten.pl
MIKROENERGETYKA 058 551 25 68

www.mikroenergetyka.com.pl
POZELM 061 653 49 40 www.pozelm.pl
SMARTECH 022 436 00 26 www.smartech.pl
SPRINT 089 522 11 00 www.sprint.pl
TEMA ((GIRA) 022 868 76 32 www.tema.pl

Lutron
ART CCINEMA 012 640 20 00 www.artcinema.pl
LUXMAT 022 868 80 50 www.luxmat.pl

Luxor
EL-TTEAM 032 204 36 28 www.el-team.com.pl
ISTPOL ((THEBEN) 022 663 48 15 www.istpol.pl

Dupline
EL-TTEAM 032 204 36 28 www.el-team.com.pl
INVENSYS BBUILDING SSYSTEM PPOLAND

071 364 39 29 www.ibsp.pl
ISTPOL ((DOEPKE) 022 663 48 15 www.istpol.pl

Cardio
BEST AAUDIO 042 633 38 57 www.bestaudio.pl
RGB AAUDIO 022 610 71 35 www.rgbaudio.com.pl

XComfort
MOELLER 022 843 44 73 www.moeller.pl 

Inne
ASTAT 061 848 88 71 www.astat.com.pl
C&C PPARTNERS TTELECOM

065 525 55 55
www.domnet.ccpartners.pl

CENTRAL EELEKTRO 012 257 10 49 www.central.krakow.pl
MASTER TTELEKOM 022 812 71 71 www.inteligentne.pl

PRZYDATNE ADRESY

inteligentne instalacje.qxd  2007-02-23  11:34  Page 79


