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Grzegorz Rogó¿

Zamieszczony w ostatnim ubieg³orocznym numerze BD artyku³ na temat 
inteligentnej instalacji elektrycznej wywo³a³ tyle samo zainteresowania 

co zamieszania. Firmy instaluj¹ce system EIB otrzyma³y dziesi¹tki zapytañ 
od zainteresowanych nim inwestorów, instalatorów, ale równie¿ hobbystów. 

Wiêkszoœæ dotyczy³a konkretnych zagadnieñ z dziedziny EIB, oczywiœcie by³a
równie¿ liczna grupa klientów pragn¹cych poznaæ poziomy cenowe ró¿nych 

rozwi¹zañ. Spora czêœæ pytaj¹cych nie do koñca rozumia³a jednak ideê 
inteligentnej instalacji. Dlatego w tym artykule pog³êbimy niektóre zagadnienia,

zwracaj¹c uwagê na kluczowe problemy wa¿¹ce na prawid³owym funkcjonowaniu
(i funkcjonowaniu w ogóle) instalacji inteligentnych - nie tylko EIB.

EIB kontra LUTRON

I n t e l i g e n t n e  i n s t a l a c j e

fot. Lutron Europe



Czy EIB jest tañszy od 
tradycyjnej instalacji 
elektrycznej?
Oczywiœcie EIB jest rozwi¹zaniem

znacznie bardziej kosztownym. Z tego fak-
tu powinien zdaæ sobie sprawê ka¿dy po-
tencjalny inwestor. Zwiêkszenie kosztów
spowodowane jest g³ównie dwoma czynni-
kami: sposobem okablowania i elementa-
mi wykonawczymi. Ten drugi punkt jest
oczywisty. Zamiast typowych w³¹czników
(zwyk³ych, dzwonkowych, krzy¿owych
czy schodowych) stosuje siê uniwersalne
klawiatury (wieloprzyciskowe) potrafi¹ce
sprostaæ wszystkim funkcjom steruj¹cym,
równie¿ alarmowym �. Iloœæ mo¿liwoœci

oraz sposób komunikacji zale¿¹ od stopnia
skomplikowania klawiatury. Klawiatury
(jak równie¿ osprzêt) produkowane s¹
przez kilka du¿ych firm (m.in. Siemens,
ABB, Busch-Jaeger, Marten, Jung), zaœ wy-
bór odpowiedniej zale¿y od inwestora,
projektanta wnêtrz lub architekta. 

Elementem zwiêkszaj¹cym koszty
EIB jest równie¿ rozdzielnica (lub roz-
dzielnice) wykonana w sposób zupe³nie
inny ni¿ klasyczna skrzynka elektryczna.

Oczywiœcie, s¹ tu urz¹dzenia zabezpiecza-
j¹ce obwody, ale wraz z EIB musimy ku-
piæ te¿ elementy wykonawcze (w³¹czniki,
œciemniacze, urz¹dzenia logiczne), które
w³aœnie ow¹ inteligencjê stanowi¹. Gdyby
pokusiæ siê o porównanie kosztów kla-
sycznej instalacji z EIB pod wzglêdem
osprzêtu i urz¹dzeñ elektrycznych, to
oka¿e siê, ¿e wersja inteligentna jest co
najmniej kilkukrotnie (a czêsto kilkuna-
stokrotnie) dro¿sza. 

Drugim elementem, na który poten-
cjalny inwestor musi wy³o¿yæ wiêcej pie-
niêdzy, jest samo okablowanie. Od razu
trzeba zaznaczyæ, ¿e nieprzeszkolony
elektryk nie bêdzie potrafi³ po³o¿yæ
przewodów pod EIB. Choæ podstawowe
zasady okablowania systemu EIB s¹ pro-
ste, to jest jednak kilkanaœcie wyj¹tków
od regu³y, które trzeba znaæ, by móc uru-
chomiæ ca³oœæ. ¯eby jednak nie przeraziæ
zainteresowanych, przypomnijmy ogólne
zasady typologii przewodów. W odró¿nie-
niu od typowej instalacji rozetkowej ka-
ble w EIB biegn¹ od ka¿dego sterowanego
obwodu (elektrycznego lub zasilaj¹cego)
do rozdzielnicy. W niewielkich instala-
cjach u¿ywa siê jednej rozdzielnicy, 
w rozbudowanych systemach jest ich kil-
ka, w tym jedna g³ówna. £atwo zgadn¹æ,
¿e skoro ka¿dy obwód ³¹czony jest bezpo-
œrednio do rozdzielnicy, to iloœæ zu¿ywa-
nego kabla jest wiêksza. Ró¿nicê w kosz-
tach powoduje równie¿ fakt, ¿e w typowej
instalacji u¿ywa siê standardowego 
(a przez to wyj¹tkowo taniego) przewodu
3x1,5 mm2, podczas gdy EIB poch³ania
du¿e iloœci przewodu 4x1,5 mm2. Potrzeb-
ny kabel jest znacznie mniej popularny
ni¿ trój¿y³owy, dlatego mo¿e kosztowaæ
nawet 70% dro¿ej. Obwody oœwietleniowe
w EIB mog¹ byæ zasilane nawet przewo-
dem 2x1,5 mm2 (lampy nie potrzebuj¹ce
ochrony), ale „eibowcy” z premedytacj¹
dodaj¹ jeszcze dwie ¿y³y z dwóch powo-
dów. Po pierwsze, w razie ewentualnego
uszkodzenia przewodu chc¹ mieæ co naj-
mniej jedn¹ ¿y³ê zapasow¹. Po drugie, po-
dwójna iloœæ przewodów przy niechronio-
nych zestawach lamp pozwala na wyod-
rêbnienie dwóch obwodów z jednego ka-
bla, co znacznie rozszerza mo¿liwoœci
programowania, a wiêc równie¿ funkcjo-
nalnoœæ. Do gniazd zasilaj¹cych stosuje
siê ten sam przewód co w typowej instala-
cji elektrycznej – 3x2,5 mm2, ale w EIB
nie ³¹czy siê ich w rozetkach – wszystkie
sterowane obwody musz¹ zbiegaæ siê bez-

poœrednio w rozdzielnicy. W EIB potrze-
bujemy równie¿ tzw. kabla magistralnego
(2x2x0,8 – dwie pary przewodów o po-
wierzchni przekroju 0,8 mm2), który
oplata pêtl¹ wszystkie sterowane obwody
(oœwietleniowe oraz zasilaj¹ce) i biegnie
do klawiatur œciennych. Jest to jedyny
przewód, który prowadzi siê bezpoœred-
nio – nie jest potrzebne zasilanie pr¹dem
230 V z rozdzielnicy.

Jak widaæ, nie jest prawd¹, ¿e ³atwo
mo¿na wykonaæ instalacjê uniwersaln¹,
przystosowan¹ zarówno do tradycyjnego
sterowania œwiat³em jak i do EIB. O ile
obwody oœwietleniowe i zasilaj¹ce s¹ uni-
wersalne (tyle, ¿e zasilane z centralnej
skrzynki), to przewody do tradycyjnych
w³¹czników w ogóle w EIB nie s¹ po-
trzebne. By mieæ wiêc mo¿liwoœæ ewentu-
alnego zastosowania tradycyjnych w³¹cz-
ników nale¿a³oby wykonaæ uniwersaln¹
instalacjê i umieœciæ je pomiêdzy kon-
kretnymi obwodami a rozdzielnic¹. 
W EIB, jak pamiêtamy, obwody schodz¹
siê w rozdzielnicy, dlatego ka¿dy taki hi-
potetyczny „nieinteligentny” w³¹cznik
nale¿a³oby doprowadziæ do niej, by po³¹-
czyæ odpowiednie obwody. W praktyce
wiêc taka uniwersalna instalacja zak³ada
³¹czenie „rozetkowe” w rozdzielnicy 
(w rzeczywistoœci w samej skrzynce pew-
nie nie bêdzie na to miejsca; trzeba po-
myœleæ o dodatkowej szafce lub zwiêkszyæ
objêtoœæ zaprojektowanej). Przyznam
szczerze, ¿e znam dziesi¹tki instalacji
EIB, ale wœród nich tylko jedn¹ uniwer-
saln¹.

Kosztem, którego potencjalny inwe-
stor instaluj¹cy EIB nie mo¿e pomin¹æ,
jest równie¿ w³aœciwy projekt i odpowied-
nia ekipa wykonawców. Czêsto zdarza siê,
¿e typowe instalacje elektryczne, wykony-
wane s¹ „na s³owo” – inwestor mówi,
gdzie chce mieæ punkty œwietlne i w³¹cz-
niki do nich. Elektrycy maj¹ z regu³y du-
¿e doœwiadczenie i potrafi¹ dobrze dora-
dziæ, gdzie ulokowaæ w³¹cznik schodowy,
gdzie œciemniacz, a gdzie podwójne
gniazda. Taka instalacja nie istnieje wiêc
„na papierze”, a co najdziwniejsze funk-
cjonuje ku zadowoleniu inwestora. Stosu-
j¹c EIB nie ma mowy o takich praktykach
– pierwszym krokiem jest projekt poka-
zuj¹cy nie tylko obwody zasilaj¹ce 
i oœwietleniowe, ale równie¿ pêtle magi-
stralne, czujniki temperatury, pogodowe,
czujki ruchu, obecnoœci itd. �. Je¿eli
ekipa wykonawców podejmie siê oka-
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� Panel steruj¹cy systemu Instabus EIB. Przy
pomocy tego urz¹dzenia mo¿emy komendero-
waæ wiêkszoœci¹ systemów i urz¹dzeñ funkcjo-
nuj¹cych w domach (fot. IRA)
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blowania EIB nie dysponuj¹c projektem
to nale¿y siê z ni¹ natychmiast rozstaæ.

Na koniec rzecz chyba najwa¿niejsza
– inteligentnej instalacji elektrycznej nie
da siê wykonaæ po wykoñczeniu pomiesz-
czeñ. Prac zwi¹zanych z uk³adaniem
przewodów i instalowaniem œciennych
paneli, klawiatur oraz czujników jest tak
du¿o, ¿e mo¿na je zrobiæ jedynie podczas
remontu lub w trakcie budowy. 

Wy¿sze koszty instalacji,
ni¿sze u¿ytkowania
W ostatnich latach energooszczêdna

¿arówka robi osza³amiaj¹c¹ karierê, po-
mimo ¿e jest kilkanaœcie razy dro¿sza ni¿
tradycyjna. Dlaczego? Wszyscy znamy
odpowiedŸ na to pytanie – jest tañsza 
w eksploatacji. Tak samo jest z systemem
EIB. Za³o¿enie instalacji to spore nak³ady
poniesione na pocz¹tku budowy, ale te¿
du¿e oszczêdnoœci w trakcie u¿ytkowania
domu lub mieszkania. Przypomnijmy
wiêc zalety systemów inteligentnych (bo
nie tylko EIB), zarówno te „wygodnoœcio-
we” jak i „oszczêdnoœciowe”: 
� automatyczne w³¹czanie oœwietlenia –
np. w korytarzu œwiat³o zapala siê, gdy
ktoœ nim przechodzi i gaœnie nie „zoba-
czywszy” ruchu. Nie ma wiêc mowy, by
zapomnieæ o wy³¹czeniu go. Sygna³y daj¹-
ce impulsy do takich operacji powinny

pochodziæ z czujników ruchu, czujników
obecnoœci oraz kontaktronów �; 
� u¿ycie odpowiedniego natê¿enia
oœwietlenia w zale¿noœci od pory doby. 
W nocy œwiat³o w toalecie nie musi prze-
cie¿ paliæ siê z pe³nym natê¿eniem, wy-
starczy 60 a nawet 40% mocy;
� oœwietlenie zewnêtrzne bêdzie siê za-
pala³o zgodnie z ¿yczeniem u¿ytkowni-
ków: po zmierzchu, po w³¹czeniu lub po
wykryciu ruchu. Naturalnie, w zale¿noœci
od iloœci obwodów zewnêtrznych mo¿li-
we s¹ ró¿ne kombinacje; 
� uruchomienie alarmu mo¿e powodo-
waæ w³¹czenie wszystkich œwiate³ ze-
wnêtrznych i wy³¹czenie wewnêtrznych;
� wtargniêcie do domu intruza spowo-
duje w³¹czenie wszystkich œwiate³ (we-
wnêtrznych i zewnêtrznych) w taki spo-
sób, ¿e ich wy³¹czenie jest mo¿liwe dopie-
ro po podaniu kodu;
� EIB otrzymuje informacje o statusie
kontroli dostêpu oraz osobach wchodz¹-
cych i wychodz¹cych z obiektu;
� system gwarantuje wielodniowe symu-
lowanie obec-
noœci. Ta op-
cja przydaje
siê nie tylko
podczas kil-
kugodzinnej
nieobecnoœci
ale tak¿e przy
wyjeŸdzie;
� EIB steruje
ogrzewaniem
d o b i e r a j ¹ c
temperaturê

w pomieszczeniach w zale¿noœci od wy-
krycia w nich obecnoœci mieszkañców,
pory dnia, w³¹czonego alarmu, tempera-
tury zewnêtrznej – decyduje opcja, któr¹
wybierze inwestor. Uzale¿nienie pracy
kot³a c.o. od tego, co siê dzieje w domu
pozwala zaoszczêdziæ nawet 40% zu¿ywa-
nego materia³u opa³owego; 
� inteligentny system potrafi równie¿
sterowaæ klimatyzacj¹. Zachowanie odpo-
wiedniej temperatury w ró¿nych po-
mieszczeniach tego samego budynku jest
szczególnie wa¿ne w obiektach biuro-
wych (gdzie równie¿ stosuje siê EIB);
� EIB „dogaduje” siê równie¿ z pompa-
mi ciep³a i rekuperatorami, wci¹¿ s¹ to
jednak rozwi¹zania doœæ egzotyczne, st¹d
i doœwiadczenia instalatorów nie s¹ zbyt
du¿e;
� sterowanie systemem grzewczym mo¿e
siê odbywaæ zdalnie, przez Internet lub
telefon. Taka umiejêtnoœæ z pewnoœci¹
oka¿e siê przydatna, gdy uœwiadomimy
sobie, ¿e ogrzewanie pod³ogowe ma du¿¹
bezw³adnoœæ i musi byæ uruchomione
znacznie wczeœniej ni¿ grzejniki;
� sterowanie roletami i ¿aluzjami mo¿e
odbywaæ siê za poœrednictwem uk³adu
logicznego bior¹cego pod uwagê zapro-
gramowane czynniki: nas³onecznienie,
temperaturê w pomieszczeniu, porê
dnia, obecnoœæ domowników, status alar-
mu itd. �; 
� system nawadniaj¹cy powinien podle-
waæ ogród o okreœlonych godzinach, ale
nie w sposób nonsensowny, np. gdy pada
(lub niedawno pada³) deszcz. Oczywiœcie,
istotnym parametrem dla EIB bêdzie tak-
¿e pora roku; 
� EIB wspó³pracuje z systemem alarmo-
wym i informuje u¿ytkownika o wa¿nych
wydarzeniach zachodz¹cych w obrêbie
posesji (pomijam tu kwestiê w³amania).
Kontroluje wiêc czujniki zalania (najczê-
œciej w ³azience i kot³owni), ulatniaj¹cego
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� Zestaw czujników stacji pogodowej oraz in-
stalowany w rozdzielnicy element wykonawczy
pog (fot. EMA-EPC)

� Panel steruj¹cy, który mo¿e zarówno uzu-
pe³niaæ instalacjê EIB jak równie¿ funkcjono-
waæ niezale¿nie, zamiast typowych elektrycz-
nych urz¹dzeñ wykonawczych (fot. MERTEN)

� Œciemniacz i aktor (element wykonawczy) ¿aluzjowy (fot. IRA)



siê gazu, nape³nienia szamba, czujniki
zbicia szyby, pracy pomp (wodnej oraz
olejowej) i kontaktrony informuj¹ce 
o tym, które drzwi okna i bramy s¹
otwarte; 
� obs³uga basenu – utrzymanie w nale¿y-
tym stanie basenu wcale nie jest rzecz¹ ³a-
tw¹, st¹d zamo¿ni inwestorzy chêtnie po-
wierzaj¹ filtrowanie i dozowanie chemi-
kaliów systemom EIB. 

Wspó³praca z domow¹ elek-
tronik¹
Sterowanie za pomoc¹ EIB urz¹dze-

niami domowymi mo¿emy podzieliæ na
dwa stopnie. Pierwszy, oczywisty, polega
na operacjach w³¹cz/wy³¹cz, odcinaj¹cych
i dostarczaj¹cych napiêcie do kontaktów.
Ta prosta funkcja nie pozwoli na zostawie-
nie w³¹czonego ¿elazka, elektrycznej p³yty
grzewczej czy piekarnika – uzbrojenie
alarmu bêdzie dla EIB sygna³em do wy³¹-
czenia pr¹du we w³aœciwych gniazdach. 

Przy pomocy EIB mo¿na sterowaæ
urz¹dzeniami zdalnie. W tym celu ko-
nieczna jest konwersja poleceñ ze stoso-
wanych klawiatur systemowych EIB na
polecenia w podczerwieni. By to osi¹gn¹æ
potrzebny jest jednak serwer EIB – takie
urz¹dzenia s¹ oferowane przez wspo-
mnianych producentów osprzêtu. S¹ jed-
nak kosztowne, dlatego kilka polskich
firm sprzedaj¹cych i instaluj¹cych inteli-
gentne systemy, pracuje nad tañszym,
równie skutecznym rozwi¹zaniem.

EIB kontra Lutron
Domowa automatyka staje siê coraz

bardziej popularna, a prym w Europie
wiedzie standard EIB. Nie oznacza to jed-
nak, ¿e jest to jedyny sposób na wykona-
nie i zaprogramowanie inteligentnej in-
stalacji domowej. Jedn¹ z marek, o któ-
rych coraz czêœciej wspomina siê w zwi¹z-
ku z automatyk¹ jest Lutron. Niewielu
inwestorów s³ysza³o tê nazwê, a ci którzy
siê z ni¹ zetknêli prawdopodobnie nie
maj¹ prawid³owego obrazu tej marki i jej
koncepcji. Wydaje siê, ¿e wynika to z po-
pularnoœci, jak¹ cieszy siê w Polsce stan-
dard EIB i kompletnej niewiedzy, ¿e jest
dla tego systemu jakakolwiek alternaty-
wa. Warto wiêc pokazaæ podstawowe za³o-
¿enia i mo¿liwoœci jakie daje Lutron;
warto tak¿e zaznaczyæ ró¿nice pomiêdzy
tym systemem a EIB. 

EIB (European Installation Bus),
jak sama nazwa wskazuje, jest syste-

mem europejskim, Lutron pochodzi 
z Ameryki. W dobie globalizacji taki fakt
teoretycznie nie ma znaczenia. Rzeczywi-
œcie tak jest, je¿eli przyjrzymy siê specyfi-
kacji technicznej produktów – urz¹dzenia
dopasowane s¹ bowiem zarówno do ame-
rykañskich jak i do europejskich standar-
dów sieciowych. Tyle, ¿e amerykañski
producent zawsze bêdzie traktowa³ euro-
pejski rynek jako jeden z kilku. Dla Eu-
ropy oznacza to spokojn¹, powoln¹ eks-
pansjê, ze szczególnym zwróceniem uwa-
gi na jakoœæ nie tylko samych produktów,
ale równie¿ instalacji, programowania
oraz... klientów. To nie pomy³ka, Lutron
bowiem chce wykorzystaæ metodê reko-
mendacji, bezwzglêdnie najlepsz¹ w œwie-
cie produktów ekskluzywnych. 

Lutron to jedna firma, której systemy
s¹ zamkniête, tzn. musz¹ sk³adaæ siê wy-
³¹cznie z produktów tej marki. Tymcza-
sem EIB to europejski standard przyjêty
przez kilka wielkich koncernów oferuj¹-

cych osprzêt elektryczny (m.in. Gira,
ABB, Busch-Jaeger, Siemens). W ramach
ustalonych norm wszystkie te firmy pro-
ponuj¹ urz¹dzenia i osprzêt pozwalaj¹ce
na zbudowanie „inteligentnej” instalacji.
O tym, jakie elementy zostan¹ u¿yte de-
cyduje zwykle inwestor, opieraj¹c siê na
zdaniu instalatorów i, oczywiœcie, cenach.
EIB jest wiêc systemem otwartym, czyli
pozwalaj¹cym na u¿ycie produktów ró¿-
nych marek.

Porównanie Lutrona z EIB zwykle
dokonywane jest przez instalatorów kon-
kurencyjnego systemu. Chyba w³aœnie
dlatego utar³o siê twierdzenie, ¿e inteli-
gentny system Lutron jest znacznie dro¿-
szy od EIB. To tak jakby stwierdziæ, ¿e Ci-
troen jest dro¿szy od Opla, nie bior¹c pod
uwagê modelu i jego wyposa¿enia. Dlate-
go przestrzegam was Szanowni Inwesto-
rzy, ¿e odrzucanie Lutrona przed zapo-
znaniem siê z jego ofert¹ jest pochopne. 

Kolejnym mitem jest twierdzenie, ¿e
EIB i Lutron nie s¹ konkurentami, bo ten
pierwszy instalowany jest w domach, re-
zydencjach i apartamentach, podczas gdy
drugi produkowany jest z myœl¹ o zasto-
sowaniach profesjonalnych: salach konfe-

rencyjnych, kinach, teatrach, muzeach,
hotelach czy restauracjach. Nie jest to
prawda. Zarówno z systemu EIB da siê
zbudowaæ komercyjn¹ instalacjê, jak 
i Lutron doskonale sprawdzi siê nawet 
w niewielkim mieszkaniu. 

Nie dajmy siê wiêc wystraszyæ amery-
kañskiemu producentowi i poznajmy kilka
charakterystycznych cech tej koncepcji. 

Instalacja i okablowanie
Dok³adne omawianie technik instala-

cyjnych i topologii przewodów nie zajmie
wiele miejsca. Powodem jest fakt, ¿e takie
okablowanie powinna wykonaæ przeszko-
lona ekipa, najlepiej wynajêta przez fir-
mê, która odpowiada za ca³oœæ instalacji.
Takie za³o¿enie nie oznacza, ¿e okablowa-
nie jest trudne i niezwyk³e, chodzi raczej
o zachowanie zgodnoœci z projektem 
i wyeliminowanie b³êdów – pomy³ki 
w zasilaniu poszczególnych obwodów
mog¹ spowodowaæ, ¿e nie uda siê uzyskaæ

za³o¿onej przez inwestora funkcjonalno-
œci. Wróæmy jednak do konkretów, czyli
kabli. Do obwodów oœwietleniowych sto-
sowane s¹ standardowe przewody elek-
tryczne, iloœæ i gruboœæ ¿y³ zale¿¹ od za-
planowanych odbiorników energii. Oczy-
wiœcie, musimy zdawaæ sobie sprawê, ¿e
rozetki przy³¹czeniowe nie maj¹ racji by-
tu w takiej instalacji. Wszystkie obwody,
którymi chcemy sterowaæ niezale¿nie,
musz¹ zbiegaæ siê bezpoœrednio w roz-
dzielnicy. Elementy steruj¹ce (najczêœciej
podtynkowe, choæ istniej¹ równie¿ pane-
le naœcienne) komunikuj¹ siê z proceso-
rem za poœrednictwem zwyczajnej cztero-
parowej skrêtki – rekomendowana jest
wersja ekranowana. Kabel FTP powinien
wiêc byæ doprowadzony od ka¿dego pane-
la bezpoœrednio do rozdzielnicy (w której
jest g³ówny procesor). Tutaj widaæ pewn¹
ró¿nicê pomiêdzy okablowaniem dla Lu-
trona i EIB – europejski standard wyma-
ga magistrali komunikacyjnej przewo-
dem 2x2x0,8 (produkowany jest do tego
celu specjalny przewód), podczas gdy sys-
tem amerykañski ³¹czy siê wspomnian¹
skrêtk¹ 4x2x0,5. EIB wymaga prowadze-
nia kabla komunikacyjnego w pêtle, Lu-
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A co powiecie na inteligentne kino domowe? 
Wyobraźcie sobie piorunujący efekt, jaki mogą wywołać
przygasające światła, zjeżdżający z sufitu projektor,
opuszczający się ekran i ruszająca maszyna do pop cornu.
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tron potrzebuje ³¹czeñ: w gwiazdê, szere-
gowego oraz rozga³êzieñ – zale¿y to od ro-
dzaju instalacji.

Trzy rodzaje instalacji
Projektowanie oœwietlenia w systemie

Lutron zaczyna siê od projektu domu
(apartamentu) i ustalenia wymagañ u¿yt-
kownika. Wyró¿niamy trzy zasadnicze
metody budowy systemu. Pierwsz¹ mo¿e-
my nazwaæ w pe³ni scentralizowan¹.
Wszystkie elementy wykonawcze (prze-
³¹czniki, œciemniacze, procesory) znajdu-
j¹ siê wówczas w jednym miejscu i „zapa-
kowane” w szafkê tworz¹ rozdzielnicê
(podobieñstwo do zwyk³ej rozdzielnicy
elektrycznej jest tylko zewnêtrzne) �. 
W ca³kowicie scentralizowanej instalacji
ogranicza siê wiêc iloœæ i wielkoœæ ele-
mentów œciennych. Taki system mo¿e byæ
u¿yty w ka¿dym mieszkaniu lub lokalu.
Ma tylko jedn¹ wadê: poniewa¿ kable
zbiegaj¹ siê do jednej rozdzielnicy to ich
d³ugoœci s¹ znaczne; z tego powodu ro-
œnie cena okablowania i koszt samych
przewodów. Monta¿ podtynkowy pozwala
na zamontowanie panelu nawet w szafie
ubraniowej.

Alternatyw¹ dla instalacji scentralizo-
wanej jest umieszczenie lokalnych modu-
³ów wykonawczych w pobli¿u pomiesz-
czeñ (pomieszczenia), które bêd¹ obs³ugi-
wa³y. Wówczas od g³ównej rozdzielnicy
przeprowadzamy do lokalnej tylko jeden
przewód zasilaj¹cy, a obwody oœwietlenio-
we rozprowadzane s¹ ju¿ z miejscowych
skrzynek. Modu³owoœæ tej instalacji po-
zwala na zmniejszenie iloœci przewodów
elektrycznych, ale powoduje, ¿e na œcia-
nie (a raczej w œcianie) zostan¹ zamonto-
wane spore skrzynki kryj¹ce przekaŸniki 
i œciemniacze. Pieni¹dze zaoszczêdzone
na przewodach i ich uk³adaniu trzeba jed-
nak poœwiêciæ na zakup dro¿szych ele-
mentów ni¿ w instalacji zcentralizowanej.
By ograniczyæ koszty elementy z rozdziel-
nic zastêpuje siê lokalnymi urz¹dzeniami
typu Grafik Eye. Urz¹dzenia te zastêpuj¹
zarówno podzespo³y wykonawcze jak 
i kontrolery naœcienne, czyli elementy za-
dawcze (wydaj¹ce komendy) �. 

Najlepszym i bodaj najczêœciej spoty-
kanym rozwi¹zaniem jest jednak instala-
cja hybrydowa, w której najwa¿niejsze 
i najwiêksze (reprezentacyjne) czêœci do-
mu lub apartamentu sterowane s¹ z roz-
dzielnicy g³ównej, a lokalnymi wy³¹czni-
kami i œciemniaczami objête s¹ mniej eks-

ponowane rejony (np. sypialnie, ³azienki,
gara¿). 

Mo¿liwoœci operacyjne i nie-
które urz¹dzenia
Lutron zawar³ wszystkie swoje urz¹-

dzenia do domowych zastosowañ w linii
Homeworks Interactive. Sterowanie za-
programowanym systemem odbywa siê za
pomoc¹ niewielkich klawiatur, a do
wspó³pracy mog¹ zostaæ w³¹czone urz¹-
dzenia AV, alarm i inne zabezpieczenia 
a tak¿e ogrzewanie, wentylacja i klimaty-
zacja. Podobnie jak w systemie EIB ozna-
cza to nie tylko zwiêkszenie poziomu bez-
pieczeñstwa, ale tak¿e mo¿liwoœæ osi¹-
gniêcia sporych oszczêdnoœci g³ównie na
ogrzewaniu. Wielkim atutem jest fakt, ¿e
w system steruj¹cy mo¿emy w³¹czyæ
równie¿ obs³ugê rozbudowanych syste-
mów nag³aœniaj¹cych oraz zaawanso-
wanych instalacji kina domowego. Mo¿-
na wyobraziæ sobie piorunuj¹cy efekt, ja-
ki mog¹ zrobiæ przygasaj¹ce œwiat³a, zje¿-
d¿aj¹cy z sufitu projektor, opuszczaj¹cy
siê ekran i ruszaj¹ca maszyna do pop cor-
nu. Tak du¿a skala integracji eliminuje
niezliczon¹ iloœæ przycisków, prze³¹czni-
ków, s³uchawek i manipulatorów, które
czêsto projektanci staraj¹ siê ulokowaæ w
jednym miejscu. 

Sercem systemu jest procesor mog¹cy
obs³ugiwaæ 256 stref, czyli obwodów. Ju¿ ta
liczba wydaje siê ogromna w odniesieniu
do najwiêkszych nawet mieszkañ 
i domów, ale gdyby tego by³o ma³o to Lu-
tron gwarantuje wspó³pracê do 16 proceso-
rów w jednym systemie Homeworks. Mo-
¿emy wówczas operowaæ na 4096 obwo-
dach. Standardowa szafka zawieraj¹ca roz-
dzielnicê ma wysokoœæ ok. 150 cm (59 ca-
li), mniejsza wersja mierzy 80 cm (32 cale). 

Grafik Eye 
Jest kilka rodzajów systemu (a raczej

podsystemu) Grafik Eye �; ich cena zale-
¿y od uniwersalnoœci sterowania strefami,
ale przede wszystkim od iloœci do³¹czo-
nych i obs³ugiwanych obwodów. Szcze-
góln¹ uwagê warto zwróciæ na Grafik 
Integrale, który mo¿e sterowaæ wszystki-
mi rodzajami Ÿróde³ œwiat³a bez jakich-
kolwiek interfejsów. G³ówny element
Grafik Eye to podtynkowa skrzynka za-
wieraj¹ca œciemniacze i w³¹czniki. Jej roz-
miar jednak z pewnoœci¹ nie przerazi u¿yt-
kownika – 21 cm szerokoœci i ok. 10 cm wy-
sokoœci. Standardowa jest równie¿ g³êbo-
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� Tak z³o¿ona rozdzielnica zawiera wszystkie
systemowe elementy wykonawcze a tak¿e pro-
cesor zarz¹dzaj¹cy funkcjonowaniem ca³oœci
(fot. Lutron Europe)

� Wewn¹trz systemu Lutron mo¿na stosowaæ
wiele ró¿nych kontrolerów œciennych, o ró¿nej
funkcjonalnoœci i ró¿nych cenach 
(fot. Lutron Europe)



koœæ puszki – 5 cm. Do niej zbiegaj¹ siê
komendy z elementów steruj¹cych a roz-
chodz¹ odpowiednie sygna³y do obwo-
dów oœwietleniowych. Najchêtniej stoso-
wanym sposobem sterowania s¹ klawiatu-
ry œcienne, które mog¹ byæ wspomagane
pilotami. Czujniki podczerwieni mog¹
znajdowaæ siê w samych klawiaturach, 
w g³ównym elemencie steruj¹cym, ale
mo¿na je równie¿ zainstalowaæ niezale¿-
nie, np. w suficie. W ka¿dym systemie te-
go typu z pewnoœci¹ przyda siê równie¿
kontrola oœwietlenia dziennego, które
mo¿e wykrywaæ jedna fotokomórka lub
ca³y ich zestaw. Grafik Eye programowa-
ny jest w dowolny sposób przez u¿ytkow-
nika i mo¿e ³¹czyæ siê z procesorem stan-
dardowym protoko³em RS-485. 

Wspó³praca z alarmem
Lutron nie ma ambicji zastêpowania

alarmu. Jest to za³o¿enie s³uszne, system
zabezpieczaj¹cy powinien bowiem spe³-

niaæ okreœlone wymagania i byæ ca³kowi-
cie niezale¿ny od innych instalacji. Nic nie
stoi jednak na przeszkodzie, by pomiêdzy
central¹ alarmow¹ a procesorem odbywa³
siê przep³yw informacji – pozwoli to na
podniesienie skutecznoœci funkcjonowa-
nia samego alarmu. Wystarczy odpowied-
nio zaprogramowaæ oœwietlenie, by naru-
szenie np. czujników na ogrodzeniu spo-
wodowa³o w³¹czenie lamp zewnêtrznych.
Blokowane s¹ wtedy kontrolery naœcienne,
aby intruz nie móg³ wy³¹czyæ œwiat³a. Wy-
³¹czenie alarmu powoduje powrót systemu
sterowania do stanu sprzed alarmu. Z dru-
giej strony to Lutron mo¿e dawaæ znaæ
centrali alarmowej, gdy wy³¹czane s¹
wszystkie œwiat³a – wówczas uruchamiane
s¹ zabezpieczenia, normalne lub nocne
(czêœci pomieszczeñ) – w zale¿noœci od za-
mierzeñ u¿ytkowników. 

Funkcje specjalne
Poza omówionymi wczeœniej mo¿li-

woœciami zintegrowania systemu stero-
wania z instalacj¹ alarmow¹ u¿ytkownicy
ceni¹ sobie jeszcze dwie funkcje specjal-
ne. Jedn¹ z nich jest „tryb wakacyjny”.
Mo¿e byæ on przypisany do jednego 
z przycisków na kontrolerach naœcien-
nych. System mo¿na zaprogramowaæ tak,
aby ca³y czas rejestrowa³ stan wybranych
obwodów. Maksymalny czas zapisu to
dwa tygodnie. Je¿eli wybierzemy tryb wa-
kacyjny, system rozpocznie odtwarzanie
tych stanów, losowo zmieniaj¹c kolejnoœæ
dni tygodnia. Je¿eli tryb wakacyjny nie
jest wybrany, system automatycznie reje-
struje nowe stany obwodów w pêtli dwu-
tygodniowej. Drug¹ funkcj¹ specjaln¹ jest

tryb logiki warunkowej. Najczêstszym je-
go zastosowaniem jest sterowanie oœwie-
tleniem w holu wejœciowym lub markiza-
mi na tarasach. Je¿eli wychodz¹c z domu
naciœniemy ustawienie „wyjœcie”, system
wy³¹czy ca³kowicie oœwietlenie w ci¹gu
dnia, natomiast po zmroku oœwietlenie 
w holu automatycznie rozjaœni siê do za-
programowanego poziomu. Jest to mo¿li-
we dziêki wbudowanemu zegarowi astro-
nomicznemu, który ma przypisane godzi-
ny wschodów oraz zachodów s³oñca w³a-
œciwe dla danej d³ugoœci i szerokoœci geo-
graficznej. Je¿eli do sterowania markiza-
mi zastosujemy czujnik prêdkoœci wiatru,
to po przekroczeniu zaprogramowanej
wartoœci progowej system nie otworzy
markizy, aby jej nie uszkodziæ. Przy wie-
trze poni¿ej wartoœci progowej markiza
bêdzie otwierana i zamykana bez prze-
szkód. Wszystkie funkcje specjalne s¹
standardem w procesorach systemów Ho-
me Works Interactive. �
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� Tak wygl¹da œcienny sterownik systemu
Grafik Eye 3000. Pozwala na sterowanie 
obwodami oœwietleniowymi w pomieszczeniu,
w którym zosta³ zainstalowany 
(fot. Lutron Europe)

�	Wbrew obiegowej opinii instalacja Lutron znakomicie nadaje siê równie¿ do domów i mieszkañ
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Jeszcze kilka lat temu inteligentne
systemy sterowania by³y tak kosztowne,
¿e stosowali je tylko najbardziej zamo¿-
ni inwestorzy w swych rezydencjach.
Choæ dziœ trudno powiedzieæ, ¿e syste-
my Lutron i EIB trafi³y pod strzechy, to
jednak ich popularnoœæ znacznie wzro-
s³a; spotyka siê je coraz czêœciej w do-
mach i mieszkaniach o przeciêtnej wiel-
koœci �. Wypada wiêc liczyæ na dalsz¹
popularyzacjê, a wiêc równie¿ na spadek
cen instalacji, urz¹dzeñ wykonawczych
i sterowników.

Inteligentny dom dla Kowalskiego

fot. MERTEN fot. Lutron Europe


