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PRZEGL D RYNKU

Instalacje inteligente 
i osprz t elektroinstalacyjny

Jaros aw Antkiewicz
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Inteligentny

na miar

Nawet je li przez 

telefon mo na w czy

w domu ogrzewanie 

albo zaprogramowa

w pi tek, jaka 

muzyka ma powita

naszych sobotnich 

go ci, przesad  jest 

mówi , e mamy 

inteligentn  instalacj .

Wa niejsza jest 

mo liwo  wymiany 

informacji pomi dzy 

ró nymi urz dzeniami 

zainstalowanymi 

w domu tak, by 

pracowa y

jak najefektywniej.

We wspó czesnych domach coraz wi cej 

urz dze  sterowanych jest przez ró nego ro-

dzaju programatory i czujniki. Kolejnym eta-

pem automatyzacji jest po czenie tych ele-

mentów w sie , pozwalaj c  na wymian

informacji. Powstaje wówczas instalacja na-

zywana inteligentn . Cz sto zamiast o „in-

teligentnej instalacji” mówi si  równie

o „inteligentnym systemie”, traktuj c te okre-

lenia jako równowa ne. Pewne zamiesza-

nie wprowadza natomiast termin „okablowa-

nie strukturalne”. Bywa, e jest ono u ywane 

zamiennie z dwoma poprzednimi (inteligent-

na instalacja lub inteligentny system), jed-

nak w a ciwsze jest zaw enie jego znacze-

nia do samych przewodów sygna owych oraz 

zasilaj cych, bo to w a nie oznacza termin 

„okablowanie”. Warto przy tym wiedzie , e

w niektórych systemach inteligentnych ko-

munikacja odbywa si  drog  radiow , a prze-

wodów s u cych wymianie informacji (sy-

gna owych) w ogóle wówczas nie ma. Warto 

te  pami ta , e okre lenie „inteligentny” 

w przypadku ró nych uk adów automatyki 

jest bardzo ch tnie stosowane ze wzgl dów 

marketingowych. W praktyce cz sto trud-

no za  powiedzie , kiedy dzia aj ca w domu, 

niekiedy bardzo zaawansowana, automatyka 

zaczyna tworzy  inteligentn  instalacj .

W instalacji nazywanej inteligentn  naj-

wa niejsze jest to, e informacja pochodz -

ca z jednego czujnika mo e by  wykorzysta-

na przez wiele urz dze . Je li jest to sygna

czujnika otwarcia okna, oczywi cie odbierze 

go instalacja alarmowa, mo e on te  wp y-

n  na dzia anie instalacji grzewczej i wen-

tylacyjnej. Nie ma przecie  sensu ogrzewanie 

pomieszczenia, w którym otwarto wszystkie 

okna. Nie warto te , by wentylacja mecha-

niczna dostarcza a tam wie e powietrze. 

W domu z instalacj  inteligentn  wzajem-

ne powi zania poszczególnych czujników 

i urz dze  oraz steruj ce ich wspó prac

programy mo na w ka dej chwili zmieni .

Mo na te  doda  do systemu nowe elemen-

ty. W naszym przyk adzie takim dodatko-

wym elementem mo e by  np. czujnik obec-

no ci osób. P yn ce z niego sygna y warto 

wykorzysta  do obni enia temperatury oraz 

zmniejszenia intensywno ci wentylacji w po-

mieszczeniach, w których nikt nie przebywa. 

Dobry projekt
Profesjonalny projekt wymaga po czenia wie-

dzy z wielu dziedzin, a wszystko razem musi 

odpowiada  potrzebom okre lonego u ytkow-

nika. W projekcie trzeba okre li  umiejsco-

wienie, liczb  i rodzaj czujników (temperatu-

ry, ruchu itp.) oraz przycisków steruj cych. 

Zarówno czujniki, jak i przyciski s  przez pro-

jektantów i instalatorów nazywane „sensora-

mi”. Mo e to wydawa  si  dziwne, ale z ich 

punktu widzenia najwa niejsze jest to, e za-
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równo jedne, jak i drugie s ród em sygna-

ów steruj cych prac  systemu. Nast pn  ka-

tegori , wymagaj c  nie mniej staranno ci od 

projektanta, stanowi  elementy wykonawcze: 

silniki nap dów, si owniki czy ciemniacze, 

nazywane przez wykonawców „aktorami”. 

W tym wypadku trzeba pami ta  nie tyl-

ko o po czeniu ich przewodami sygna owy-

mi, ale równie  o zapewnieniu odpowiednie-

go zasilania z instalacji elektrycznej. Dlatego 

w praktyce rozbudowa wykonanej instalacji 

mo e by  trudna. Samo dodanie nowego czuj-

nika nie stanowi wielkiego problemu, gdy

mo e on nawet dzia a  bezprzewodowo i mie

zasilanie bateryjne. Gorzej jednak z urz dze-

niem, którego prac  b dzie sterowa . Je li to 

np. nap d opuszczaj cy i podnosz cy rolety 

okienne, to musi mie  doprowadzone zasila-

nie sieciowe.  

Programowanie te  nie jest atwe, ale 

w tym przypadku atwiej pó niej naprawi

ewentualne b dy. W projekcie trzeba okre-

li  priorytety dla poszczególnych sygna ów. 

Wyobra my sobie, e czujnik st enia CO 

wysy a sygna  do systemu wentylacji mecha-

nicznej, e potrzebne jest przewietrzenie ga-

ra u. W tym samym czasie czujniki obecno-

ci osób oraz temperatury dla zmniejszenia 

strat ciep a ograniczaj  wentylacj  gara u, bo 

akurat nikogo tam nie ma. Projektant musi 

zatem zdecydowa , który z takich sygna ów 

instalacja ma potraktowa  jako wa niejszy. 

Jak wida , bez dobrego, przemy lanego pro-

jektu system nie b dzie dzia a  prawid owo. 

U yteczne mo liwo ci
Dzi ki wspó dzia aniu wielu elementów in-

stalacji mog  by  wykonywane nie tylko po-

jedyncze zadania, ale te  sekwencje czyn-

no ci. Inteligentna instalacja mo e odci y

nasz  zawodn  pami . Gdy wychodzimy 

z domu i chcemy w czy  instalacj  alarmo-

w , najpierw zostan  sprawdzone (i ewen-

tualnie zamkni te) wszystkie okna. Na czas 

naszej nieobecno ci zostanie tak e odci -

ty dop yw gazu do kuchenki oraz pr du do 

gniazd (z wyj tkiem tych obwodów, któ-

re zasilaj  lodówk  czy kocio  c.o. – takie 

szczegó y te  musi przewidywa  dobry pro-

jekt). W czasie podró y do pracy lub na urlo-

pie nie b dziemy musieli si  zatem zastana-

wia , czy wy czyli my elazko. Nawet gdy 

wtyczka zosta a w gnie dzie, zostanie na 

pewno wy czone. Wbrew pozorom zastoso-

wanie opisanych rozwi za  nie jest bardzo 

trudne ani te  nazbyt kosztowne. 

Mo liwo ci s  jednak o wiele wi ksze. 

Stosowana coraz cz ciej automatyka pogo-

dowa nie musi wspó pracowa  tylko z sam

instalacj  grzewcz . Kiedy wzrasta pr d-

ko  wiatru, sprawi ona, e markizy nad 

oknami zostan  schowane, a w czasie desz-

czu zostanie automatycznie zamkni te okno 

dachowe i wy czy si  zraszacz trawnika. 

Podczas upa ów rolety lub aluzje b d  au-

tomatycznie opuszczane w pomieszcze-

niach, w których nikogo nie ma, by si  nie-

potrzebnie nie nagrzewa y.

Instalacja inteligentna jest te  niezwy-

kle pomocna w czasie d u szej nieobec-

no ci domowników. Zraszacz sam podleje 

ogród, stosownie do wskaza  czujnika wil-

gotno ci gleby. Automatyk  szczególnie doce-

ni  posiadacze ogrodów zimowych i szklar-

ni. Sterowane automatycznie rolety mog

ograniczy  nadmierne nas onecznienie, au-

tomat zadba te  o przewietrzenie szklarni. 

Inteligentna instalacja pozwala rozszerzy

mo liwo ci instalacji alarmowej, na przyk ad 

mo e dodatkowo uruchomi  kamery w razie 

wykrycia intruza.

Do zasilania sensorów wystarczy pr d z instalacji sygna owej. Pozosta e elementy trzeba jednak pod czy

do instalacji elektrycznej 230 V

Wspó pracuj ce ze sob  elementy instalacji inteligentnej

czujniki 

temperatury

grzejniki, 

klimatyzatory 

itp.

urz dzenia 

steruj ce

instalacja 

zasilaj ca 230 V

nap dy 

i si owniki bram, 

okien, zaworów 

odcinaj cych

sygna owa

magistrala

systemowa

czujniki o wietlenia czujniki ruchu i obecno ci

nap dy aluzji i roleto wietlenie

o wietlenieklimatyzacja

o wietlenie 

zewn trzne

sterowanie 

prac  kot a c.o.

zawory 

przy grzejnikach

nap d

aluzji

systemowe 

przyciski steruj ce

czujnik 

obecno ci
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Przegl d rynku

Pytanie tylko, ilu inwe-

storów zdecyduje si  na ta-

kie kosztowne urz dzenia, jak 

elektryczny nap d rolet, alu-

zji, markiz, a do tego si owni-

ki zamykaj ce okna po acio-

we? A je li ich nie b dzie, to czym b dzie 

sterowa  nasza inteligentna automatyka?

Sposoby sterowania
Po to, by sterowa  nasz  inteligentn  insta-

lacj , nie musimy by  wcale na miejscu. Do 

komunikacji z systemem wietnie nadaje si

Internet i telefon komórkowy. Przydaje si

to nie tylko w czasie d u szych wyjazdów. 

Je li zwykle wracamy do domu oko o 18.00, 

to zim  wygodne b dzie zdalne uruchomie-

nie w tym czasie intensywniejszego ogrzewa-

nia domu czy kabli grzejnych na podje dzie. 

Je li wiemy, e wrócimy pó niej, to wystar-

czy SMS, by te czynno ci odwo a  lub prze-

sun  w czasie. T  sam  drog  system mo e

nas poinformowa  o awarii w domu czy in-

nej nietypowej sytuacji.

Do sterowania prac  instalacji w domu 

mo na zastosowa  ró ne urz dzenia. Jednym 

z nich s   specjalne systemowe czniki (po-

tocznie nazywane „w cznikami”) o kilku 

przyciskach, cz sto wyposa one w dodatko-

wy wy wietlacz; za ich pomoc  mo na stero-

wa  kilkoma funkcjami. Takie czniki mog

te  mie  wymiary zbli one do tradycyjnych 

czników elektroinstalacyjnych, dzi ki cze-

mu nie ra  umieszczone obok siebie. Niestety 

s  drogie, kosztuj  ok. 1000 z  za sztuk .

Ta szym rozwi zaniem s tradycyjne

czniki elektryczne po czone z niewielkim 

adapterem systemowym, który mo na ukry

w g bokiej puszce instalacyjnej. Ka dy taki 

cznik odpowiada jednej funkcji, wi c by 

zast pi cznik systemowy, trze-

ba ich umie ci  kilka na cianie, 

na przyk ad w ramkach wielo-

krotnych (mieszcz cych od 2 do 5 

czników). Je li instalacja inteli-

gentna nie jest zbyt rozbudowana, 

mo e to by  korzystne rozwi za-

nie, bo wybór czników na rynku 

jest bardzo bogaty.

Bardzo wygodne jest sterowanie syste-

mem za pomoc pilota, podobnie jak obs u-

guje si  telewizor. Je li zdecydujemy si  na 

bardzo rozbudowany system, to do sterowa-

nia nim warto wykorzysta komputer, któ-

ry mo na wyposa y  nawet w ekran doty-

kowy. Mo liwa jest wówczas wizualizacja, 

czyli stworzenie przestrzennego modelu ca-

ego domu, w którym zaznaczono lokaliza-

cj  sprz tów, czujników itp. Wizualizacj

mo na przy tym wzbogaci  o podgl d z ka-

mer. Je li zdecydowali my si  na pod cze-

nie instalacji do Internetu, to tak  wizuali-

zacj  obrazuj c , co dzieje si  w naszym 

domu, mo emy obejrze  za po rednictwem 

sieci z dowolnego miejsca na wiecie. 

Budowa systemu
 Niezale nie od tego, na ile zdecydujemy si

rozbudowa  automatyk  w swoim domu, 

warto wiedzie , co jest wa ne na etapie ro-

bót instalacyjnych. Jakie prace trzeba ko-

niecznie wykona  od razu, a z monta em ja-

kich elementów mo na ewentualnie 

poczeka ? Przede wszystkim trze-

ba powierzy  dobremu specjali cie 

wykonanie projektu, daj cego mo -

liwo  przysz ej rozbudowy. Dzi ki 

temu elektryk rozbuduje instalacj

klasyczn  tak, by mo na by o do niej 

pod czy  w przysz o ci wi ksz

liczb  urz dze . aden si ownik czy 

silnik nap du nie zadzia a przecie

bez zasilania. Rozwi zaniem mo e

by  za o enie wi kszej liczby gniazd 

(czy samych za lepionych puszek) 

np. w pobli u okien. Lepiej przy tym 

(oczywi cie w granicach rozs dku) 

zapewni  poszczególnym urz dzeniom za-

silanie z oddzielnych obwodów. Dzi ki temu 

elementy odpowiedzialne za ich w czanie 

i wy czanie b dzie mo na ukry  w rozdziel-

nicy elektrycznej, w której powinno by  na 

to do  miejsca, wi c lepiej b dzie, je li elek-

tryk zastosuje rozdzielnic  z odpowiednim 

„zapasem”, aby nie trzeba jej by o potem wy-

mienia .

Komunikacja pomi dzy elementami in-

stalacji inteligentnej najcz ciej odbywa si

przewodowo. Mo e do tego s u y  dodatko-

wy przewód systemowy (np. w popularnym 

w Europie systemie EIB/KNX) lub dodatko-

wa y a zwyk ego przewodu elektrycznego 

(jak w systemie LCN ). W drugim przypad-

ku uk ada si  np. przewody cztero y owe za-

miast trój y owych. Dodatkowy przewód 

systemowy (zwany magistral ) pozwala na 

równoczesne przesy anie wielu sygna ów, za-

tem jest wspó dzielony przez wszystkie urz -

dzenia, podobnie jak w samochodowej sieci 

CAN. Zu ywa si  go wi c stosunkowo nie-

wiele, dlatego na etapie uk adania instala-

cji najlepiej wykona  przynajmniej samo oka-

blowanie niejako na zapas.

Elementy instalacji inteligentnej mog  si

te  komunikowa bezprzewodowo. W kra-

ju popularno  zdoby  pracuj cy w ten spo-

sób system Xcomfort, stosuje si  te  bezprze-

wodow  (i uproszczon ) odmian  standardu 

EIB/KNX. Czujniki i czniki z przyciska-

mi w takiej instalacji nie wymagaj  okablo-

wania, ale elementy wykonawcze, jak  np. 

si owniki, musz  mie  doprowadzone zasi-

lanie. Niew tpliw  zalet  instalacji bezprze-

wodowych jest atwo  monta u w ju  ist-

niej cych obiektach oraz mo liwo  zmiany 

 Informacje przekazywane ze sta-

cji pogodowej steruj  klimatyzacj

i ogrzewaniem

 Panel dotykowy to wyj tkowo wygodny sposób sterowania

 Przyciski czników systemowych oraz pilota mo na 

dowolnie opisa  po ich zaprogramowaniu

Bramki 
mi dzysystemowe

Niezale nie od tego, jaki system wybierze-

my, warto wiedzie , e ró ne systemy mog

ze sob  wspó pracowa  za po rednictwem 

bramek mi dzysystemowych. To wa ne, bo 

z wyj tkiem systemu EIB/KNX, dla którego 

urz dzenia produkuje ponad sto firm, za okre -

lonym systemem stoi zwykle jeden producent, 

którego oferta nie zawsze w pe ni zaspoka-

ja nasze potrzeby. Dzi ki bramkom mo emy 

np. po czy  istniej cy system przewodowy 

z bezprzewodowym innego producenta. 
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lokalizacji czujników i przycisków, 

a tak e mo liwo  umieszczenia ich 

w nietypowych miejscach, np. na szy-

bie. Docenia si  to szczególnie przy 

zmianie aran acji pomieszcze  i prze-

suwaniu cianek dzia owych. 

System inteligentny mo e by scentralizo-

wany, wówczas wymiana informacji odbywa 

si  zawsze za po rednictwem g ównego mo-

du u („komputera”). Taki system atwiej prze-

programowa , jednak awaria jednostki cen-

tralnej oznacza wy czenie ca ej instalacji. 

W systemie zdecentralizowanym za  po-

szczególne urz dzenia, cho  po czone 

w sie , same interpretuj  trafiaj ce do nich 

sygna y i odpowiednio modyfikuj  swój spo-

sób dzia ania. Dzi ki temu awaria eliminu-

je tylko uszkodzone urz dzenie, ale je li jest 

to np. czujnik temperatury w automatyce po-

godowej, to i tak jego uszkodzenie utrudnia 

prac  wielu innych elementów. 

Wed ug potrzeb
 To, na ile warto rozbudowywa  uk ady au-

tomatyki, zale y od domu i pracuj cych 

w nim instalacji. Czynnikami ogranicza-

j cymi s   zasobno  portfela oraz zdrowy 

rozs dek. Nie wszystkie pomys y, cho  real-

ne z technicznego punktu widzenia, s  sen-

sowne i ekonomicznie uzasadnione. 

Im dom wi kszy i wi cej w nim wyrafino-

wanych technicznie urz dze , tym bardziej 

warto integrowa  je w jeden system. Chodzi 

tu zw aszcza o instalacje: grzewcz , wenty-

lacyjn  i klimatyzacyjn , bo s  najbardziej 

energoch onne. Gdy dom ma np. 300 m2

powierzchni u ytkowej, trudno pami ta

o r cznym regulowaniu parametrów pra-

cy wszystkich instalacji w po-

szczególnych pomieszczeniach. 

Utrzymanie takiego domu po-

ch ania du o energii, a zatem 

oszcz dno ci, jakie mo e za-

pewni  automatyka, mog  by

znaczne. 

Racjonalne korzystanie 

z ogrzewania i klimatyzacji oraz 

wentylacji mechanicznej (zw asz-

cza z odzyskiem ciep a) wyma-

ga odpowiedniego sterowania, 

a do tego potrzeba wielu infor-

macji. Jakie b d  skutki inten-

sywnego wietrzenia i ogrzewania 

(lub klimatyzowania) pomiesz-

cze ,w których nikogo nie ma albo 

w których kto  zostawi  otwar-

te okna? Oczywi cie zamiast 

ograniczenia kosztów, b dziemy 

mie  ich bezsensowny wzrost. 

Inteligentna automatyka jest w a -

nie po to, by nie dopu ci  do ta-

kich sytuacji, potrafi te  na bie-

co tak sterowa  instalacjami, 

by zminimalizowa  koszty. 

 Nawet z ograniczonej co do zakresu au-

tomatyki mo na czerpa  spore korzy ci. 

Je li korzystamy z elektrycznego podgrze-

wacza pojemno ciowego do przygotowania 

c.w.u., racjonalnym rozwi zaniem jest po-

czenie jego obwodu z wy cznikiem cza-

sowym, tak by pracowa  tylko w czasie obo-

wi zywania ta szej tzw. drugiej taryfy za 

energi . U yteczne s  tak e tzw. wy czniki 

pierwsze stwa, okre laj ce priorytety pra-

cy ró nych urz dze . Je li za ogrzewanie 

pomieszcze  i przygotowanie ciep ej wody 

odpowiada ten sam kocio , to gdy nape -

niamy wann , c.o. zostanie chwilowo wy -

czone, by ca a moc mog a by  wykorzystana  

do podgrzania wody do k pieli. Tam, gdzie 

pracuje wiele urz dze  elektrycznych du-

ej mocy: przep ywowe ogrzewacze wody, 

kuchnia elektryczna i ogrzewanie, okre le-

nie priorytetów zapobiega przeci eniu in-

stalacji. Warto te  niekiedy pomy le  o zdal-

nym uruchamianiu niektórych funkcji, np. 

zmianie trybu pracy ogrzewania za pomoc

wiadomo ci SMS. 

Nie w ka dym domu automatyka jest rów-

nie po yteczna. Nie ma czym sterowa

w domu wyposa onym w prosty, tradycyj-

ny kocio  na w giel (bez mo liwo ci sterowa-

nia) oraz wentylacj  grawitacyjn . Pozostaje 

wtedy co najwy ej automatyzacja podlewa-

nia ogrodu oraz sterowanie o wietleniem, 

cho  wobec upowszechniania si  energoosz-

cz dnych róde wiat a ekonomiczny 

sens inwestowania wi kszych 

sum w to ostatnie roz-

wi zanie jest w tpliwy. 

Na pewno przyda si  po-

czenie o wietlenia ze-

wn trznego z w czni-

kiem zmierzchowym 

czy te  czujnikiem ruchu 

(to mo emy zastosowa

tak e np. w korytarzu). 

Producenci systemów in-

teligentnych podkre laj  szczególnie mo -

liwo  wykorzystania czujników ruchu 

w godzinach nocnych. Wspó pracuj c ze 

ciemniaczem, czujnik taki mo e uruchomi

tylko agodne wiat o w korytarzu, tak by 

nie o lepia o wstaj cych w nocy do azienki. 

Jednak taki efekt o wiele taniej mo na uzy-

ska , cz c po prostu czujnik ruchu z do-

datkowym s abym ród em wiat a. Mo e si

okaza , e jeszcze taniej i pro ciej zostawi

w czone na noc s abe diodowe ród o

wiat a, bo nie zu yje ono wi cej energii ni

czujnik ruchu. 

Stosowanie rozbudowanych systemów in-

teligentnych ma sens tylko w domach, w któ-

rych pracuje wiele nowoczesnych urz dze ,

mog cych wykorzysta  potencja  systemu. 

Zaowocuje to nie tylko zwi kszeniem kom-

fortu, ale te  odczuwalnymi oszcz dno cia-

mi w trakcie eksploatacji. 

Je li instalacje w naszym domu s  trady-

cyjne, to bardziej uzasadnione b dzie zasto-

sowanie tylko pojedynczych elementów au-

tomatyki, a nie  zintegrowanego systemu. 

Warto ewentualnie pomy le  o wykonaniu 

samego okablowania strukturalnego i do-

stosowaniu instalacji elektrycznej do po-

trzeb przysz ej rozbudowy. Koszty uda si

wówczas utrzyma  na rozs dnym poziomie, 

a w przysz o ci inteligentny system mo na 

b dzie atwo zbudowa .

 Elementy sieci bezprzewodowej mo na pod-

czy  nawet bezpo rednio do gniazda, by ste-

rowa  np. prac  wentylatora

 Programatory czasowe s

wr cz niezb dne, je li korzy-

stamy z dwóch taryf za energi

elektryczn

 Lampy z czujnikami ruchu to przyk ad taniej, ale 

u ytecznej automatyki

Czujniki 
biometryczne

Dost pne s czytniki linii papilarnych lub wzo-

ru siatkówki, które mog  zast pi  domownikom 

tradycyjne klucze (lub mog  by  u ywane równo-

legle z nimi). Jest to bardzo wygodne zw aszcza 

dla dzieci (by nie by o obaw, e zgubi  klucze). 

Mo e si  te  przyda  funkcja tymczasowego 

nadawania praw dost pu nowym u ytkownikom, 

np. cz onkom dalszej rodziny w czasie ich d u szej 

wizyty lub te , w okre lone dni, osobie wiadcz -

cej jakie  us ugi, np. ogrodnikowi.

fo
t.

 Z
a

m
e

l

fo
t.

 M
o

e
ll

e
r

fo
t.

 L
a

n
g

e
 

u
k
a

s
zu

k


