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Technologie i rozwi zania stosowane dzi  na ryn-
ku wychodz  naprzeciw nieustannie rosn cym 
wymaganiom. Powa n  kwesti  stanowi tak e
mo liwo  zintegrowania wielu urz dze  w je-
den powi zany ze sob  system.

Nap dy do os on zewn trznych i wewn trznych
W dziedzinie rolet zewn trznych w ci gu ostat-
nich kilku lat dokona  si  powa ny prze om na 
polskim rynku. Dostawcy gotowych rozwi za
oraz podzespo ów zdali sobie spraw , e nie li-
czy si  ju  jedynie zast pienie pracy u ytkow-
nika w podnoszeniu lub opuszczaniu rolety przy 
u yciu r cznego zwijacza, ale wa ny jest tak e
komfort oraz bezpiecze stwo. Z my l  o tym po-
jawi y si  nowe urz dzenia wyposa one w takie 
rozwi zania jak odbiornik radiowy, który umo -
liwia wygodne sterowanie nap dem z niemal e
dowolnego miejsca w domu. Równie  praktycz-
nym rozwi zaniem jest wbudowany system prze-
ci eniowy, który sprawia, e nap d samodzielnie 
wykrywa przeszkody na drodze rolety i niweluje 
ryzyko uszkodzenia jakiegokolwiek przedmiotu, 
jaki móg by si  na niej znale . Ten sam mecha-
nizm u atwia tak e prac  instalatorom – w przy-
padku takiego nap du nie ma ju  konieczno ci 
r cznego ustawiania po o e  kra cowych, a wy-
starczy jedynie wprowadzi  silnik w odpowiedni 

program, a on sam „odnajdzie” skrzynk  roleto-
w  na górze okna, oraz parapet u jego do u. Gdy 
natomiast roleta przymarznie do parapetu, nap d
nie oderwie jej na si  od parapetu uszkadzaj c j
w jakimkolwiek miejscu.
Podobn  popularno ci  zaczynaj  si  cieszy  na-
p dy do innych przes on, mi dzy innymi do fi-
ran i zas on. Elektryczne karnisze s  dzi  na tyle 
przystosowane do aktualnych rozwi za , e za-
miana zwyk ego karnisza na elektryczny mo e
si  odby  nawet bez konieczno ci nawiercania 
nowych otworów w cianie lub suficie. Do tego 
do czy  mo na silnik bezprzewodowy z bateri ,
dzi ki czemu nie ma potrzeby k adzenia okablo-
wania – to sprawia, e zamiana zwyk ego karni-
sza na elektryczny mo e si  odby  bezinwazyjnie 
nawet w wyko czonym ju  wn trzu. 

Zintegrowane sterowanie
Wielo  nap dów pozwala zautomatyzowa  prak-
tyczne ka de urz dzenie w domu lub biurze. 
Wa ne jest jednak, aby ta sama regu a funkcjo-
nalno ci mia a zastosowanie tak e w systemie 
sterowania. W praktyce mo na dzi  zastosowa
zwyk y prze cznik cienny, albo te  wybra  ste-
rowanie bezprzewodowe w postaci pilota lub na-
dajnika ciennego. Taki nadajnik mo e by  monto-
wany natynkowo, dzi ki czemu mo na swobodnie 

zmienia  jego po o enie. Ponadto, ze wzgl du na 
wielo  modeli oraz wymienialne obudowy w ró -
nych kolorach, piloty i nadajniki mo na dopaso-
wa  do najpewniej ka dego wn trza.
Piloty i nadajniki mog  ponadto by  wyposa o-
ne w programatory czasowe, które zdecydowanie 
u atwiaj  sterowanie. Posiadaj c wbudowany ze-
gar, mierz cy tak e dni tygodnia, mo liwym jest 
zaprogramowanie czasu podnoszenia lub opusz-
czania rolet zewn trznych i wewn trznych, fi-
ran i zas on, oraz w praktyce ka dego urz dzenia 
zautomatyzowanego przy u yciu silnika z wbudo-
wanym odbiornikiem radiowym. Programatory 
takie posiadaj  tak e tryb losowy, zwany tak e
wakacyjnym. Sy muluje on obecno  domowni-
ków podnosz c rolety mniej wi cej o podobnej 
porze z ró nic  do 15 minut wzgl dem zaprogra-
mowanego czasu.
Bardzo wygodnym rozwi zaniem, umo liwia-
j cym kompleksowe sterowanie wszystkimi 
zautomatyzowanymi urz dzeniami przy u yciu 
smartfona lub tabletu, jest zastosowanie centra-
li steruj cej. Urz dzenie takie przypomina wy-
gl dem router lub modem, a ze wzgl du na dzia-
anie na bazie domowej lub biurowej sieci Wi-Fi, 

pozwala uruchamia  dzia anie dowolnego urz -
dzenia praktycznie z ka dego miejsca. Dost pna 
aplikacja jest intuicyjna i rozbudowana w taki spo-
sób, e umo liwia zaprogramowanie nawet naj-
bardziej skomplikowanych dzia a . Jedno przy-
ci ni cie ikony na ekranie sprawia, e w naszej 
domowej sali kinowej lub w sali konferencyjnej 
biura, opuszcz  si  rolety oraz ods oni si  ekran 
projekcyjny przygotowuj c pomieszczenie do pre-
zentacji lub seansu.

Nie ka dy zdaje sobie spraw  z tego, jak wiele urz dze  z któ-
rych korzystamy codziennie mo e zosta  zautomatyzowana. 
Dzi  to ju  nie tylko brama wjazdowa lub gara owa, ale tak e
mnóstwo mniejszych urz dze  w postaci wewn trznych rolet 
tekstylnych, markiz, systemu nawadniaj cego ogród, ekranów 
projekcyjnych, firan i zas on oraz wiele wi cej. Wszystko zindy-
widualizowane, intuicyjnie obs ugiwane oraz pomy lane w celu 
zwi kszenia bezpiecze stwa i komfortu codziennego ycia.
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