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Na uzyskanie i utrzymanie odpo-
wiedniej temperatury powietrza 
w domu ma wp yw wiele czynni-

ków, m.in. grubo cian, materia , z któ-
rych zosta y wykonane, liczba znajduj cych 
si  w nim okien i drzwi, a tak e powierzch-
nia pomieszcze . Dlatego np. ogrzanie po-
jedynczego pokoju mo e zaj  od kilku-
dziesi ciu minut do nawet kilku godzin! 
A przecie  wracaj c do domu z urlopu czy 
cho by z pracy, nie chcemy tyle czeka ,
lecz od razu wej  do pomieszczenia, któ-
re ma idealn  dla nas temperatur . Wp yw 
na efektywno  i koszty ogrzewania ma tak-
e stan techniczny instalacji grzewczej. 

Dlatego niezb dne jest regularne jej serwi-
sowanie m.in. pod k tem szczelno ci.

Wa n  kwesti , cho  cz sto pomijan ,
jest sterowanie systemem grzewczym. Mo e
si  ono oczywi cie ogranicza  tylko do ma-
nualnego odkr cania i zakr cania zawo-
rów kaloryferów. Warto jednak skorzysta
z mo liwo ci zdalnego zarz dzania urz -
dzeniami wchodz cymi w sk ad automatyki 
domowej, które odpowiedzialne s  za utrzy-
manie komfortu termicznego. Je li do tego 
chcemy zapewni  naszemu domowi ochro-
n  przed niebezpiecze stwami, których 
ród em mo e by  m.in. system grzewczy, 

powinni my rozwa y  monta  lub rozbudo-
w  inteligentnego systemu alarmowego. 

JEDEN SYSTEM 
– WIELE FUNKCJI
Funkcjonalno  takiej inteligentnej insta-
lacji zale y od urz dze , które j  tworz .
Podstawowym elementem jest centrala alar-
mowa – serce systemu, które odpowiada za 

komunikacj , a tak e nadzoruje prac  po-
zosta ych urz dze  stanowi cych ochro-
n  przed w amaniem. Ich zadania s  ró -
ne, s u  m.in. do wykrywania zagro enia, 
a tak e do powiadomienia o tym fakcie za-
równo nas, jak i odpowiednie s u by, np. 
policj . W sk ad systemu mog  wchodzi
tak e urz dzenia specjalnego przeznacze-
nia, takie jak czujki gazu. Mo emy je dobra
do rodzaju naszej instalacji grzewczej (np. 
metanu lub LPG), zapewniaj c sobie w ten 
sposób zabezpieczenie na wypadek powsta-
nia po aru, zadymienia lub zaczadzenia. 
Tak  wszechstronn  ochron  zapewni nam 
system bazuj cy na centrali alarmowej, np. 
z serii INTEGRA lub INTEGRA Plus firmy 
SATEL. 

W systemie alarmowym najwa niejsze 
s  oczywi cie funkcje ochronne. Nic nie 
stoi jednak na przeszkodzie, by tworz ce go 
urz dzenia wykorzysta  tak e do wykony-
wania zada  automatyki domowej – zw asz-
cza, e mo e to prze o y  si  na wymier-
ne oszcz dno ci. Gdy np. b dziemy chcieli 
przewietrzy  dany pokój, system mo e auto-
matycznie prze czy  znajduj cy si  w nim 
grzejnik w tryb eko, wi c nie b dzie tra-
ci  energii. Natomiast gdy b dziemy wycho-
dzi  z domu, mo e dodatkowo automatycz-
nie domkn  okna, aby utrzyma  zadan
temperatur .

Taki system umo liwia realizacj  pole-
ce  MAKRO, czyli ca ych sekwencji ró ne-
go rodzaju zada , w tym tak e odpowiednio 
zaprogramowanych scenariuszy grzew-
czych. Przyk adowo, system mo e w dni po-
wszednie o tej samej porze automatycznie 

uruchamia  proces podnoszenia lub obni-
ania temperatury powietrza w danym po-

mieszczeniu lub w ca ym budynku. Dzi ki 
temu, gdy tylko przekroczymy próg naszego 
domu, od razu znajdziemy si  w komforto-
wej atmosferze.

Co wa ne, prac  np. elektrycznie stero-
wanych zaworów grzejników czy te  klima-
tyzacji mo emy zarz dza  tak e zdalnie: 
zarówno za po rednictwem komputera, jak 
i poprzez dzia aj c  na smartfony i table-
ty aplikacj  mobiln  INTEGRA CONTROL. 
Dzi ki niej, gdy np. nagle spadnie nieg, 
mo emy w prosty sposób w czy  podgrze-
wanie podjazdu lub wjazdu do gara u, by 
zawczasu przygotowa  go na nasz przyjazd. 
Mo emy te  zdalnie zarz dza  prac  insta-
lacji grzewczej, gdy b dziemy musieli na-
gle wyjecha  lub wr cz przeciwnie – gdy 
wcze niej wrócimy np. z delegacji, a w -
czanie i wy czanie ogrzewania ustawili-
my na konkretny dzie  i godzin . Te i wie-

le innych rozwi za  mo emy zastosowa
w naszym domu, wykorzystuj c w a nie 
urz dzenia inteligentnego systemu alarmo-
wego.  

Ekonomiczne i bezpieczne ogrzewanie w domu. Jak zrobi  to m drze?
Op aty za ogrzewanie to jeden z najwi kszych kosztów eksploatacyjnych w sezonie jesienno-zimowym. Nie 
mo na od nich uciec, ale dzi ki sprytnym rozwi zaniom mo na je ograniczy , równocze nie wyposa aj c
nasz dom w nowe funkcjonalno ci.
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