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Inteligentny system do zarz dzania do-
mem YOODA Smart Control zosta  opra-
cowany jako odpowied  na rosn ce za-

interesowanie tego typu rozwi zaniami. Do 
niedawna g ówn  specjalizacj  marki stano-
wi a szeroko rozumiana automatyzacja urz -
dze  w domu lub biurze, to jest nap dy do 
rolet zewn trznych i wewn trznych, firan 
i zas on, bram wjazdowych i gara owych, 
markiz i aluzji itd. System integruj cy ca
t  automatyk  to du y krok w kierunku zmi-
nimalizowania wysi ku, czasu, a – w d u -
szej perspektywie – równie  kosztów obs u-
gi urz dze .

Zanim jednak opiszemy korzy ci wynika-
j ce ze stosowania systemu do sterowania 
domow  automatyk , warto przybli y  za-
lety samej automatyki. Podstaw  jest tu sze-
roko rozumiana oszcz dno . Automatyzacja 
urz dze  w domu lub biurze pozbawia nas 
konieczno ci r cznego obs ugiwania mar-

kiz, o wietlenia, rolet zewn trznych i in-
nych przes on, które zdecydujemy si  zauto-
matyzowa , w zwi zku z czym oszcz dzamy 
swój czas. Warto równie  zwróci  uwag  na 
korzy  wynikaj c  z redukcji kosztów eks-
ploatacyjnych, zwi zanych mi dzy inny-
mi z utrat  ciep a wewn trz pomieszcze
czy trwa o ci  wykorzystywanych urz dze .
System ten mo e bowiem reagowa  na nie-
korzystn  pogod , sk adaj c markizy podczas 
silnego wiatru lub cofn  opuszczaj c  si  ro-
let , gdy na jej drodze pojawi si  przeszkoda.  

Gdy do automatyzacji zastosuje si  system 
inteligentnego zarz dzania, ilo  mo liwych 
rozwi za  maj cych oszcz dzi  czas, wydat-
ki oraz podnie  komfort i bezpiecze stwo 
jeszcze bardziej si  poszerza. Istotnym roz-
wi zaniem, które proponuje YOODA Smart 
Control jest atwe grupowanie ró nych urz -
dze . Mo emy wirtualnie podzieli  nasz dom 
np. na pomieszczenia, kondygnacje, strefy czy 
te  urz dzenia, co szczególnie jest przydatne, 
je li zautomatyzowany mamy ca y budynek 
lub znaczn  jego cz . Aplikacja daje rów-
nie  mo liwo  tworzenia mniej lub bardziej 
zaawansowanych scenariuszy. Jednym przy-
ciskiem jeste my w stanie przygotowa  pokój 
np. na seans filmowy, wówczas w danym po-

mieszczeniu opuszcz  si  rolety wewn trzne, 
zas oni  si  firany i zas ony, rozwinie ekran 
projekcyjny i zga nie wiat o. Do pogrupowa-
nych urz dze  i scenariuszy mo na tak e do-
da  programowanie czasu automatycznego 
dzia ania. W praktyce mo e by  tak, e gdy 
zadzwoni budzik, poszczególne pokoje samo-
czynnie przygotuj  si  na poranek domowni-
ków. Podobnie mo na zaprogramowa  uru-
chomienie si  nawadniania ogrodu w nocy, 
aby nikomu nie przeszkadza o lub w czenie 
si  o wietlenia podjazdu zim , gdy wcze nie 
robi si  ciemno.

System YOODA Smart Control i dedyko-
wane mu urz dzenia zapewniaj  wszystkie 
wymienione korzy ci. Warto je pozna  i po-
zwoli  inteligentnemu domowi zast pi  si
w codziennych obowi zkach. 

Wygoda dzi ki inteligencji
Ju  od kilku lat bran a
specjalizuj ca si
w opracowywaniu technologii 
inteligentnych instalacji prze ywa 
swój rozkwit. Zarówno domy, 
jak te  budynki u yteczno ci 
publicznej coraz cz ciej 
wyposa ane s  w rozwi zania 
podnosz ce wygod  ich obs ugi. 
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