
Instalacj  inteligentn  mo na by nazwa

elektroniczn  pomoc  domow , która za nas 

steruje o wietleniem, ogrzewaniem, 

wentylacj  i os onami okiennymi, oszcz dnie

zarz dzaj c w ten sposób energi

elektryczn . Instalacja inteligentna mo e te

– dzi ki magnetycznym czytnikom – 

otwiera  drzwi bez u ycia kluczy, a tak e

sterowa  urz dzeniami znajduj cymi si

poza domem – bram  gara ow , furtk ,

o wietleniem zewn trznym, kamerami, 

zraszaczami ogrodowymi czy fontann .

Elektroniczna gosposia mo e nam u atwia

codzienne czynno ci w ró nym stopniu – 

zale nie od potrzeb. Najprostsza taka 

instalacja integruje po prostu tradycyjne 

samodzielne i niezale ne instalacje 

elektryczne. Innymi s owy – czy je w jeden 

system, który czuwa nad: ogrzewaniem, 

o wietleniem, prac  urz dze  elektrycznych 

i systemów alarmowych, a czasem te

podlewaniem ogrodu. Inaczej rzecz si  ma 

w bardziej zaawansowanych instalacjach 

inteligentnych, w których g ównym 

elementem jest jednostka centralna, zwana 

potocznie central . Do niej doprowadzone s

przewody od rozmieszczonych w domu i na 

zewn trz czujników ruchu, nat enia wiat a, 

wilgotno ci, ci nienia itd. Z centrali 

przewody poprowadzone s  do urz dze

i sprz tów domowych: kot a, grzejników, 

wentylatorów, o wietlenia, aluzji, rolet, 

domofonu, bramy gara owej itd. Wszystkie te 

przewody tworz magistral  komunikacyjn .

Tu trzeba doda , e przekazywanie 

informacji z jednostki centralnej do 

pozosta ych elementów mo e odbywa  si

tak e drog  bezprzewodow , tj. przez sygna

radiowy –  co jest szczególnie wygodne 

w wyko czonych ju  domach. Instalacja ta 

bowiem nie wymaga kucia cian w celu 

poprowadzenia kabli.

Prac  poszczególnych urz dze  albo 

obwodów mo na sterowa  r cznie lub 

zdalnie – za pomoc pilota, telefonu 

komórkowego, Internetu czy przez 

polecenia g osowe.

Projekt i wybór rodzaju 
instalacji
Aby instalacja inteligentna w pe ni spe nia a

nasze oczekiwania, powinna by  wykonana 

wed ug profesjonalnego projektu. Powinni my 

by  przy jego powstawaniu, wtedy na bie co 

b dziemy mogli okre la  swoje potrzeby 

i korygowa  to, co nam nie odpowiada. Projekt 

taki sk ada si  z rysunków przedstawiaj cych 

rozmieszczenie elementów i tras przewodów; 

zawiera opis dzia ania systemu, a tak e

zestawienie potrzebnych urz dze .

Instalacja przewodowa. Po stworzeniu 

projektu wykonuje si  okablowanie (je li 

zdecydowali my si  na system 

przewodowy). W jedno miejsce budynku 

doprowadza si  kable linii telefonicznej, 

zasilania (pr d), przewód telewizji kablowej 

oraz przewód anteny RTV. Zamontowana 

w tym miejscu jednostka centralna 

przyjmuje sygna y i wysy a je do 

poszczególnych pomieszcze  i urz dze .

Konfiguracj  instalacji u ytkownik ustala 

wed ug w asnego uznania. 

Nast pnie w domu prowadzi si  magistral

komunikacyjn , czyli wszystkie przewody 

wchodz ce w sk ad systemu. Dzi ki niej 

poszczególne urz dzenia  s  po czone

z jednostk  centraln  i mo na nimi sterowa .

System mo e te  by  pod czony do 

Internetu, monitorowany i sterowany przez 

komputer.

Instalacja bezprzewodowa. Tak atwiej

zastosowa  w ju  istniej cych domach. 

Komunikacja mi dzy urz dzeniami (czujniki, 

sterowniki, centrala) nast puje wtedy drog

radiow . Sygna  jest na tyle mocny, e mo e

przenika  przez ciany. Jednocze nie

promieniowanie od niego jest ok. 200 razy 

s absze ni  w telefonach komórkowych, 

a jego zasi g mo e znacznie przekracza

30 m. Sygna  radiowy ma w asny numer 
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Nie mo na ich zaprogramowa  tak, aby 

posz y za nas do pracy. Ale bez wymówek 

i zwlekania przejm  nasze obowi zki w domu. 

Instalacje inteligentne – po kolei o tym, czym 

s , do czego s u  i jakie korzy ci przynosz .
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identyfikacyjny, dzi ki czemu nie zak óca

dzia ania podobnych instalacji w s siednich

domach.

Systemy 
Ka dy z oferowanych na rynku systemów 

domu inteligentnego dzia a na innych 

zasadach, cho  ich funkcje s  bardzo 

podobne. Najpopularniejsze, dost pne

w Polsce systemy nale  do trzech grup:

I: HOME-TRONIC, LUXOR, X10 oraz 

CARDIO – za ich pomoc  mo na sterowa

o wietleniem, ogrzewaniem i roletami;

II: DUPLINE, IDRA, IHC, LCN i XCOMFORT 

– które „potrafi ” znacznie wi cej – o czym 

w dalszej cz ci artyku u;

III: LUTRON, LONWORKS, CRESTRON 

i EIB – systemy, które maj  prawie wszystkie 

znane obecnie mo liwo ci.

Grupa I 

Urz dzenia systemowe tej grupy konfiguruje 

si  pokr t ami na obudowach. Czynno  t

mo e wykona  elektroinstalator, jednak nie 

jest ona na tyle skomplikowana, aby my nie 

byli w stanie zrealizowa  jej samodzielnie.

Osobiste „programowanie” systemu pozwala 

w razie porzeby na przestawienie ze 

sterowania lamp  na sterowanie roletami. 

Systemów tych nie mo na konfigurowa

przez komputer – jednak prostota urz dze

i niewielka liczba funkcji t umaczy to 

ograniczenie.

Sterowanie o wietleniem. Za pomoc

systemów z pierwszej grupy mo na sterowa

o wietleniem i regulowa  jego moc. 

W niektórych pomieszczeniach warto 

rozwa y ciemnianie lamp: w prostych 

systemach inteligentnego domu ciemniacze

umo liwiaj  regulacj  jasno ci wy cznie

lamp arowych o mocy 300–500 W. 

W du ych pomieszczeniach i wn trzach 

reprezentacyjnych mo na zaprogramowa

kilka scen (nastrojów) wietlnych. Tworzy j

kilka lamp w czonych jednocze nie, przy 

czym ka da wieci z inn  moc . Ponadto 

systemy te umo liwi  racjonaln  eksploatacj

instalacji grzewczej, co mo e przyczyni  si

do oszcz dno ci energii. Inteligentne 

sterowanie powoduje, e ka de 

pomieszczenie mo e mie  inn  temperatur

niezale nie od tej, jaka panuje na zewn trz – 

docenimy to na przyk ad w pomieszczeniach 

po o onych od strony po udniowej 

i pó nocnej, które ró ni  si  pod wzgl dem 

zapotrzebowania na ciep o. Sterowanie 

centralne roletami, zas onami i aluzjami 

z dowolnego miejsca oraz mo liwo

zaprogramowania ich automatycznego 

zamykania lub otwierania zapewnia 

domownikom podwy szony komfort 

i bezpiecze stwo. 

Niestety systemy I grupy maj  swoje wady. 

Je eli chodzi o sterowanie o wietleniem, du

niewygod  s  ograniczenia co do rozmiarów 

instalacji – nadaj  si  bowiem tylko do 

niewielkich domów b d  mieszka . Kolejnym 

minusem jest ograniczenie maksymalnej 

mocy ciemnianych obwodów w zakresie do 

500 W. Taka moc wystarczy tylko do 

pojedynczych opraw lub niewielkich grup 

halogenków. Ponadto systemy grupy I nadaj

si  jedynie do lamp, co ju  wspomnieli my, 

arowych (nie mog  regulowa  mocy 

wietlówek ani diod LED). Nie umo liwiaj

te  automatycznej regulacji o wietlenia, która 

jest przydatna podczas zmiennej pogody, 

kiedy raz si  chmurzy i robi si  ciemno, a za 

chwil wieci s o ce i jest nadmiar wiat a. 

Bezpiecze stwo. Kolejn  luk

w mo liwo ciach systemów I grupy jest brak 

precyzyjnych czujników ruchu (nazywanych 

czujnikami obecno ci).

Sterowanie ogrzewaniem. Systemy

I grupy s  te  zbyt proste, by sterowa

dwoma ród ami ogrzewania jednocze nie,

np. grzejnik + pod ogówka lub grzejnik 

+ klimatyzator (wyj tek w tej grupie stanowi 

HOME-TRONIC),  ogrzewaniem 

nadmuchowym – coraz cz ciej spotykanym 

w naszych domach. Nie ma wi c mowy 

o kontrolowanym dogrzewaniu pomieszcze

przez kana y z ciep ym powietrzem 

z kominka. Brak funkcji logicznych nie 

pozwala tak e w cza  podgrzewania 

schodów wej ciowych, by zapobiega  ich 

oblodzeniu podczas mrozów. 

Sterowanie os onami okiennymi.

Podstawowym ograniczeniem w systemach 

I grupy jest brak mo liwo ci regulacji 

lamelek aluzji lub opuszczania rolet, np. na 

wypadek mocnego nas onecznienia (wyj tek

stanowi HOME-TRONIC).
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 Detektor zalania (a) wod  i (b) poziomu st enia gazu. Obydwa odpowiadaj  za bezpiecze stwo

w domu. Detektor dokonuje ci g ego pomiaru st enia gazu w powietrzu. Gdy przekroczy ono warto

ok. 11% dolnej granicy wybuchowo ci, system w cza zaprogramowane alarmy. Detektor zalania wod  za

potrafi wykrywa  i zasygnalizowa  wylanie wody lub innego p ynu w chronionej strefie

 Gniazdo TV-RD-SAT (a) i gniazdo informatyczne (b). Obydwa odpowiadaj  za komunikacj  mi dzy

poszczególnymi elementami instalacji inteligentnej 

a b

a b
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W czniki. W opisanych systemach nie 

znajdziemy przycisków wieloklawiszowych, 

stosowanych w systemach zaawansowanych. 

W zwi zku z tym zmuszeni jeste my

korzysta  ze standardowych wy czników. 

Je li zatem w salonie mamy kilka lamp, rolet, 

sterujemy ogrzewaniem i chcemy zastosowa

kilka scen wietlnych – musimy 

zarezerwowa  spor  powierzchni ciany na 

bateri  kilkunastu wy czników. Nie maj

one pól opisowych – ich funkcje zatem 

musimy zapami ta  lub korzysta  z karteczki 

z opisem. Wprawdzie HOME-TRONIC 

i CARDIO maj  jednostki centralne 

zawieraj ce wi cej funkcji, ale w pozosta ych

pomieszczeniach musimy korzysta

z tradycyjnych wy czników. Wygodn

funkcj  systemów sterowania inteligentnego 

domu jest mo liwo  sterowania np. 

o wietleniem czy roletami za pomoc  pilota 

radiowego lub na podczerwie : niestety 

w prostych systemach nie jest to mo liwe

(wyj tek – X10 i CARDIO). 

Grupa II

Systemy z drugiej grupy, tj. redniej klasy, 

maj  znacznie wi cej funkcji ni  poprzednio 

opisane. Umo liwiaj  m.in. sterowanie 

o wietleniem i ogrzewaniem. Zapewniaj

równie  bezpiecze stwo domownikom, 

wspó pracuj c z domowym systemem 

alarmowym, czujnikami dymu 

(uruchamiaj cymi zraszacze) oraz chroni

dom przed zniszczeniami spowodowanymi 

przez ulew  (czujniki deszczu zamykaj ce

okna dachowe) czy wichury (czujniki wiatru 

powoduj ce zwijanie markiz). 

Sterowanie o wietleniem. Systemy z II 

grupy umo liwiaj  sterowanie o wietleniem

z regulacj  mocy w zupe no ci wystarczaj c

w domach jednorodzinnych, tj. 800–1000 W 

(wyj tek stanowi XCOMFORT – 500 W). 

ciemnia  mo na nie tylko lampy arowe

i halogenowe, lecz tak e wietlówki

(z wyj tkiem systemu IDRA i LCN). 

Sterowanie diodami LED jednak i tutaj jest 

niemo liwe (wyj tek stanowi XCOMFORT). 

Stosowane w redniej klasy systemach 

czujniki ruchu s  rozbudowane o funkcj

utrzymywania sta ego poziomu o wietlenia 

(z wyj tkiem XCOMFORT, gdzie funkcj  t

spe niaj  oddzielne czujniki nat enia 

o wietlenia). Jest ona przydatna zw aszcza 

w pokojach do pracy (gabinety, biblioteki, 

kuchnie) podczas zmiennej pogody, gdy 

s o ce raz chowa si  za chmurami, a raz 

o lepia promieniami. Tu szczególnie przy-

dadz  si  czujniki wykrywaj ce ruch 

z regulacj  nat enia o wietlenia miejsca 

pracy, które zapewni  utrzymanie sta ego 

poziomu jasno ci – lampa w czy si  i roz-

ja ni automatycznie, gdy s o ce si  schowa, 

i wy czy, kiedy znowu wyjdzie zza chmur.

 Instalacja inteligentna powinna zapewnia  wygod  u ytkowania domu. Integracja  sprz tu audio 

i wideo sprawia, e w ka dym pokoju mo na s ucha  innej muzyki, która pochodzi z jednego zestawu 

muzycznego

 Wielofunkcyjny sensor przyciskowy 

z termostatem. Pozawala na oszcz dne

gospodarowanie energi  i umo liwia realizacj

ró nych funkcji za pomoc  p askich przycisków

 Sterowa  systemem instalacji inteligentnej mo na na wiele sposobów. Jednym z nich jest komputer – po klikni ciu odpowiednich przycisków „przenosimy si ”

w konkretne miejsce, sk d wydajemy kolejne polecenia – tak jak pokazano w przyk adzie (a) – wchodz c wirtualnie do przedpokoju, mo emy w czy  lub 

przygasi  o wietlenie sufitowe. Inne rozwi zanie stanowi  np.: (b) panel z jasno opisanymi przyciskami – aktywuj cymi konkretne funkcje b d  (c) dotykowy 

wy wietlacz, za pomoc  którego mo na zarz dza  ca  instalacj  – delikatnym dotkni ciem mo emy w czy  ka d  lamp , zmieni  temperatur  w pomieszczeniu 

lub ca ym domu b d  opu ci  rolety w pokoju zbyt intensywnie w danej chwili nas onecznionym
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Sterowanie ogrzewaniem. Systemy 

redniej klasy, podobnie jak te z pierwszej 

grupy, umo liwiaj  sterowanie ogrzewaniem. 

W odró nieniu jednak od tamtych – mog

wspó pracowa  z dwoma ród ami

ogrzewania, np. z grzejnikami i ogrzewaniem 

pod ogowym lub grzejnikami i klimatyzacj .

Nie mog  jednak sterowa  ogrzewaniem 

nadmuchowym – nie ma zatem mowy 

o kontrolowanym dogrzewaniu pomieszcze

wdmuchiwanym przez kana y z ciep ym

powietrzem z kominka. Mog  natomiast 

w cza  w mro ne dni podgrzewanie 

schodów wej ciowych, by przeciwdzia a

ich oblodzeniu. 

Stosowane w tej grupie czujniki ruchu 

i otwarcia okien mog  w okre lonym czasie 

sterowa  o wietleniem i ogrzewaniem 

(otwarcie okna powoduje obni enie

poziomu danej temperatury, a sygna

czujnika ruchu za cza o wietlenie).

Funkcje logiczne przydatne s  tak e

w azience – cienka przyklejona do spodu 

lustra folia grzewcza skutecznie zapobiega 

jego zaparowaniu, je li czujnik wykryje 

nasz  obecno  lub gdy w cza si

dowolna lampa.

Sterowanie os onami okien. Systemy 

redniej klasy mog  automatycznie zamyka

wszystkie rolety antyw amaniowe

o okre lonej porze lub gdy domownicy 

wychodz  z domu. Rolety i aluzje mog

ustawia  si  zawsze tak, aby w po-

mieszczeniu by o jasno, ale promienie 

s oneczne nie o lepia y i umo liwia y prac

przy komputerze czy ogl danie telewizji. 

Rolety mog  by  opuszczane, gdy promienie 

s oneczne zbyt mocno ogrzewaj

pomieszczenie, a unoszone, gdy wiat o

dzienne umo liwia zaoszcz dzenie energii 

zu ywanej na sztuczne o wietlenie.

Podstawowym ograniczeniem systemów 

tej grupy jest brak mo liwo ci regulacji 

po o enia lamelek w aluzjach (wyj tkiem

jest XCOMFORT).

Bezpiecze stwo. Z instalacj  elektryczn

mog  wspó pracowa  czujniki dymu, 

wilgotno ci oraz inne instalacje techniczne. 

Sygna y z nich wyprowadzane do systemu 

instalacji inteligentnej pozwalaj  chroni

dom przed uszkodzeniem i zminimalizowa

skutki zdarze  losowych. Integracja instalacji 

inteligentnej z systemem alarmowym 

umo liwia m.in. automatyczne w czanie

wiat a, gdy czujnik alarmowy wykryje 

intruza oraz automatyczne powiadamianie 

o tym policji i ochrony obiektu. Korzystanie 

z mo liwo ci standardowych systemów 

alarmowych (wyj cie z centralki informuj ce

o stanie czujników) ogranicza koszty oraz 

zapewnia wi ksze bezpiecze stwo.

Dodatkowe udogodnienia. W systemach 

II grupy mo liwe jest wykonanie zapasowej 

(back-up) konfiguracji systemu, by w razie 

awarii mo na by o szybko wgra  poprzedni ,

dobr  konfiguracj  systemu i usun

problem. Ewentualne awarie lub alarmy, 

jakie wydarzy y si  podczas nieobecno ci

domowników, mo na pozna  dzi ki funkcji 

rejestracji zdarze  (nie ma jej w systemie 

Dupline i LCN). W przypadku systemu 

XCOMFORT mo liwa jest (tak jak 

w systemach z grupy III) integracja z Audio 

i Video, wizualizacja na komputerze 

i sterowanie przez Internet czy GSM. 

Grupa III

Systemy tej grupy – najbardziej 

zaawansowane – cz  w sobie wszystkie 

funkcje poprzednio opisanych systemów 

i rozbudowane s  o nowe mo liwo ci.

Sterowanie o wietleniem. Przez te systemy 

mo e by  obs ugiwany ka dy rodzaj lamp – 

w cznie z regulacj  mocy ( ciemnianiem) nie 

tylko arówek zwyk ych i halogenowych, 

ale tak e wietlówek (jarzeniówek), lamp 

diodowych (LED) i innych. 

Sterowanie ogrzewaniem. Zaawansowane 

systemy inteligentnego domu (z wyj tkiem

systemu LUTRON) mog  sterowa  ka dym

typem ogrzewania, tak e tym najtrud-

niejszym – ogrzewaniem 

i ch odzeniem nadmuchowym, w którym 

ciep e lub zimne powietrze t oczone jest 

kana ami z centrali klimatyzacyjno-

-wentylacyjnej do poszczególnych 

pomieszcze . W zale no ci od temperatury 

w danym pomieszczeniu otwierana jest 

przepustnica i w czane jest podgrzewanie 

lub ch odzenie nap ywaj cego powietrza 

wentylacyjnego. Sterowanie mo e te

”
 Warunkiem poprawnej 

pracy systemów 

z trzeciej grupy jest 

nowoczesna instalacja 

elektryczna 

”

Gdzie mo na 
zak ada  instalacje 
inteligentne 
Starsze systemy sterowania domem 

inteligentnym wymagaj  nietypowej 

instalacji elektrycznej, dlatego ich monta

jest mo liwy tylko w nowo budowanych 

lub remontowanych domach 

i mieszkaniach. Wyj tkiem jest X-10, 

którego urz dzenia komunikuj  si  przez 

istniej c  sie  elektryczn . Wymagaj  one 

jednak obecno ci przewodu neutralnego, 

którego nie ma w puszkach z tradycyjnymi 

wy cznikami, a zatem konieczne jest 

przekucie, od ka dego wy cznika do 

puszki pod sufitem, by wyprowadzi  z niej 

ten przewód. Najcz ciej jednak dzi

wybierane systemy wykorzystuj

komunikacj  radiow  i u ywaj

standardowej instalacji elektrycznej 

(nie wymagaj  nawet przewodu 

neutralnego). Do systemów tych 

zaliczamy: XCOMFORT,  EIB.

 Przeno ny odbiornik 

steruj cy do gniazdek. 

Umo liwia bezprzewodowe 

sterowanie urz dzeniami

pod czonymi do gniazdka 

np. lampk , wentylatorem, 

radiem itp.

 Bezprzewodowy czujnik ruchu 

– gdy wykryje ruch, wysy a sygna

steruj cy do urz dze  – np. 

alarmowych (gdy pe ni funkcje 

bezpiecze stwa i ma wykry

intruza) lub opraw 

o wietleniowych (gdy ma 

roz wietli  pomieszczenie) 

 Stacja pogodowa. Mierzy pr dko

wiatru i ilo  opadów. Na podstawie 

zebranych przez ni  danych system 

zleca wykonanie odpowiednich 

czynno ci – np. przys oni cie rolet lub 

zamkni cie okna dachowego

fo
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dotyczy  ogrzewania i klimatyzacji, 

np. grzejników i klimatyzatora z funkcj

ogrzewania.

Sterowanie os onami okiennymi.

Najlepsze systemy – oprócz opisanych 

funkcji systemów z grupy I i II – pozwalaj

tak e na zmian  po o enia rolet, aluzji

i zas on odpowiednio do nas onecznienia

i poziomu o wietlenia zewn trznego.

Wszystkie, z wyj tkiem LUTRON-u, 

umo liwiaj  te  precyzyjn  regulacj  lamelek 

aluzji, dzi ki czemu mog  one by

ustawione w dowolnym po o eniu.

Bezpiecze stwo. Zdarzenia sygnalizowane 

przez alarmy, np. po arowe oraz czujniki 

obs uguj ce ogrzewanie, o wietlenie,

klimatyzacj  itd. s  monitorowane w czasie 

rzeczywistym. W praktyce oznacza to, e

system powiadamia nas bezzw ocznie

o wszelkich sytuacjach, które system uzna

za niebezpieczne i wydarzy y si  podczas 

naszej nieobecno ci. Wszystkie informacje 

mog  by  zapisywane w bazie danych, co 

umo liwia pó niejsze ich przegl danie.

Po powrocie do domu mamy wi c mo liwo

skontrolowania, co si  w nim dzia o podczas 

naszej nieobecno ci.

System EIB wyposa ony jest w automa-

tyczny zamek z kontrol  dost pu, który 

rozpoznaje osob  wchodz c  lub 

wychodz c . Po tym, jak wychodz cy

przekr ci klucz w drzwiach wyj ciowych,

zamek mo e wysy a  sygna y do innych 

urz dze  – np. zgasi  wszystkie wiat a,

zamkn  rolety, obni y  temperatur .

Zgubienie klucza nie zmusza w a ciciela do 

zmiany zamka. Wystarczy uniewa ni  prawo 

dost pu do domu przyporz dkowane 

danemu kluczowi. 

Zamka nie mo na otworzy  ani zamkn

zdalnie, mo na natomiast zdalnie zezwoli

(lub nie) na otwarcie go kluczem. Istnieje 

mo liwo  wykorzystania ca kowicie 

automatycznych drzwi z zamkami 

otwieranymi zdalnie (lub przez zbli enie

karty dost pu).

W czniki. Je li chcemy z jednego 

miejsca sterowa  kilkoma lampami, roletami 

i ogrzewaniem, nie musimy instalowa

na cianie baterii kilkunastu w czników. 

W zaawansowanych systemach inteligentnych 

u ywa si  przycisków wieloklawiszowych. 

S  bardzo estetyczne i funkcjonalne. 

Wiele z nich obs uguje si  pilotem. 

Ponadto mo na zastosowa  dotykowe 

ekrany LCD – które mog  by  zarówno 

stawiane na stole, montowane w cianie

(i jedne i drugie zarówno w wersji 

przewodowej, jak i bezprzewodowej) 

– z ekranem graficznym.

Dodatkowe udogodnienia. W grupie III 

s  to mi dzy innymi: 

Integracja z audio i wideo oraz multiroom 

– dzi ki takiemu po czeniu domownicy 

mog  s ucha  w ka dym pokoju innej 

muzyki, pochodz cej z jednego zestawu 

muzycznego.

Wizualizacja na komputerze i sterowanie 

przez Internet – w zaawansowanych 

systemach wszystkie funkcje sterownicze 

i kontrolne powinny by  dost pne z ka dego

miejsca w domu. 

Specjalne oprogramowanie i ekran 

(niedost pne w systemie LUTRON) 

– umo liwiaj  ogarni cie wszystkich 

urz dze  wchodz cych w sk ad systemu 

jednym spojrzeniem. 

Sterowanie urz dzeniami AGD – system 

EIB umo liwia wspó prac  urz dze  AGD 

i RTV z magistral  systemu (urz dzenia takie 

produkowane s  przez firm  Bosch & 

Siemens).

Kontrola poboru mocy maksymalnej 

– polega na p ynnym, niezauwa alnym

obni aniu zu ycia energii np. przez czasowe 

ciemnianie róde wiat a lub nieznaczne 

obni anie temperatury w wybranych 

pomieszczeniach.

Komunikacja g osowa – systemy EIB 

i CRESTRON maj  mo liwo  d wi ko-

wego lub g osowego powiadamiania nas 

o takich zdarzeniach, jak niezakr cony 

kran, nieza-mkni ta lodówka, ulatniaj cy 

si  gaz itp. 

 Czytnik linii papilarnych chroni dost p do domu 

i zwi ksza bezpiecze stwo – system dokonuje 

identyfikacji odcisku palca z wysok  precyzj  i du

szybko ci  skanowania – ewentualna niezgodno

traktowana jest jako próba w amania, wówczas 

system w cza alarm i zabezpiecza dom – przez 

chocia by blokad  rolet zewn trznych w pozycji 

zamkni tej

fo
t.
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Pomocny router 

Sterowanie systemem przez Internet 

mo na sobie u atwi  przez zainstalowanie 

routera. Jest to urz dzenie, przez które 

przechodzi ca y ruch w sieci lokalnej, 

zatem to w a nie do routera b dzie 

pod czony ka dy komputer w domu. 

Oprócz tego router pe ni funkcj  bramki 

do Internetu – to on zostanie pod czony 

do modemu internetowego i b dzie 

udost pnia  Internet pod czonym 

komputerom. Router przydaje si  tak e

w sytuacji, gdy dostawca Internetu 

sztucznie ogranicza liczb  mo liwych do 

pod czenia do sieci komputerów 

w domu. Dzieje si  tak, gdy firma 

udost pniaj ca cze zatwierdza dost p

tylko dla jednej karty sieciowej, 

rozpoznawanej po jej unikatowym adresie 

MAC. Posiadacz routera jest w stanie 

w prosty sposób skonfigurowa  go w taki 

sposób, aby udawa  t  konkretn  kart

sieciow , podczas gdy pozosta e

komputery w sieci lokalnej pozostan

niewidoczne dla osób trzecich.

Do uruchomienia bezprzewodowej sieci 

lokalnej niezb dny jest router 

z wbudowanym punktem dost powym 

sieci bezprzewodowej. Punkt dost powy 

wysy a i odbiera sygna  radiowy, 

umo liwiaj c tym samym komunikacj

pomi dzy komputerami. Na szcz cie 

obecnie ka dy nowoczesny router ma tak

funkcj . Standardem jest równie

zachowanie minimum jednego wyj cia 

na zwyk y kabel sieciowy RJ-45, który 

przydaje si  np. do pod czenia stoj cego 

blisko komputera stacjonarnego. W ten 

sposób mo na zaoszcz dzi  na jednej 

bezprzewodowej karcie sieciowej, jako 

zintegrowane tradycyjne karty sieciowe 

z wyj ciem RJ-45 maj  ju  praktycznie 

wszystkie nowe pecety. 
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