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Artyku  promocyjny

Budowa w asnego domu 

to wielkie przedsi wzi cie. 

Jednym z wa nych etapów jest 

wyposa anie domu w insta-

lacj  elektryczn  – to, w jaki 

sposób zostanie zaprojekto-

wana i wykonana dzisiaj b -

dzie mia o istotny wp yw na 

jej funkcjonalno  na prze-

strzeni lat. 

W stosunkowo atwy sposób mo na nowo bu-

dowany dom wyposa y  w instalacj  inteligent-

n  – odpowiedzialn  w a nie za zapewnianie 

bezpiecze stwa, jak te  komfort jego przysz ych 

mieszka ców. Kluczem do sukcesu jest prawi-

d owy projekt instalacji – tylko przemy lany 

sposób jej rozplanowania gwarantuje uzyskanie 

oczekiwanych rezultatów oraz umo liwi jej pó -

niejsz  rozbudow . Jednym ze sposobów wypo-

sa enia nowego domu w instalacj  inteligentn

jest u ycie zaawansowanej centrali alarmowej 

z funkcjami automatyki, takiej jak na przyk ad 

centrale INTEGRA firmy SATEL.

Z oczywistych wzgl dów wykonanie nale y-

tego projektu a nast pnie realizacja takiej insta-

lacji jest zadaniem dla fachowców, jednak za-

nim przyst pi  do dzia ania konieczne b dzie 

precyzyjne zdefiniowanie oczekiwanej funk-

cjonalno ci. Chc c okre li  t  funkcjonalno ,

trzeba przeanalizowa  dost pne mo liwo ci. 

Spróbujmy wi c krok po kroku zastanowi  si

nad tym jakie funkcje mia aby 

realizowa  instalacja inteligent-

na, aby u atwi  pó niej-

sze projektowanie 

systemu.

Funkcje 

bezpiecze stwa

Podstawowym 

powodem in-

stalowa-

nia systemu 

alarmowe-

go jest ch  za-

pewnienia 

poczucia bez-

piecze stwa domowników i ich dobytku. 

Zabezpieczenia elektroniczne, id ce w parze 

z odpowiednimi rozwi zaniami mechaniczny-

mi s  jednym z najskuteczniejszych sposobów 

osi gni cia tego celu. Najprostsze systemy alar-

mowe wykorzystuj  czujki ruchu umieszczo-

ne w poszczególnych pomieszczeniach, których 

celem jest wykrycie poruszaj cych si  w nich 

intruzów. Takie podej cie nie zapewnia jed-

nak wczesnego wykrycia próby wtargni cia do 

chronionego obszaru – dlatego warto rozwa-

y  równie  ochron  obwodow : system czu-

jek otwarcia drzwi i okien, mechanicznego ich 

wywa ania czy nawet wybicia szyby pozwoli 

na wykrycie a nawet udaremnienie próby w a-

mania. W przypadku domów wolnostoj cych, 

tak  ochron  mo na równie  rozszerzy  na ob-

szar przydomowy – dzi ki czemu intruz zosta-

nie sp oszony gdy tylko pojawi si  na chronio-

nej posesji.

Oprócz wykrywania prób w amania, system 

alarmowy mo e reagowa  na zupe nie inne 

zagro enia. Dzi ki odpowiednim czujkom, 

mo liwe jest wykrywanie ró nych niebezpie-

cze stw: powstania po aru (czujki dymu i cie-

p a), zalania wod  z uszkodzonych instalacji 

(czujki wykrywaj ce zalanie), czy niebezpiecz-

nych gazów. W po czeniu ze sprawnym po-

wiadamianiem – za pomoc  linii telefonicz-

nej, sieci GSM/GPRS czy cza Internetowego 

taki system mo e nie tylko pomóc ocali  do-

bytek, ale nawet uratowa ycie lub zdro-

wie. Rozwa aj c zakres ochrony warto zwró-

ci  uwag  nie tylko na to, e jest to inwestycja 

na d ugie lata, ale równie  mo e przynie  wy-

mierne korzy ci chocia by w postaci zni ek 

ubezpieczeniowych.

Funkcje komfortu

System inteligentnego domu to wi cej ni  tyl-

ko bezpiecze stwo. Wykorzystuj c zaawanso-

wane mo liwo ci oferowane przez wspó czesne 

systemy mo na cieszy  si  takimi funkcjami 

jak automatycznie sterowane o wietlenie, sa-

moczynne podnoszenie i opuszczanie rolet, 

oszcz dzanie energii dzi ki sterowaniu ogrze-

waniem/klimatyzacj  czy nawet podlewanie 

ogrodu. W tym przypadku okre lenie „insta-

lacja inteligentna” oznacza wzajemne interak-

cje pomi dzy elementami systemu – zachowa-

nie automatyki zale e  mo e od wielu ró nych 

czynników. Na przyk ad, czujka ruchu umiesz-

czona w korytarzu, pe ni ca rol  wykrywania 

intruza w systemie alarmowym mo e zosta

wykorzystana do automatycznego w cze-

nia wiat a po zmierzchu. Innym przyk adem 

mo e by  sygna  z czujki otwarcia okna – mo e

on uruchomi  sygnalizacj  alarmow  gdy sys-

tem czuwa, a kiedy nie ma dozoru, prze czy

ogrzewanie w tryb oszcz dny z chwil  otwarcia 

okna do wietrzenia pomieszczenia.

Mo liwo ci rozbudowanych systemów ogra-

niczone s  praktycznie tylko inwencj  projek-

tanta – dlatego dobrze zapozna  si  z przyk ada-

mi realizacji i ciekawymi pomys ami mog cymi 

pomóc w okre leniu w asnych potrzeb. Wiele 

ciekawych informacji znale  mo na na portalu 

www.mieszkajbezpiecznie.pl.
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Budowanie bez b dów 

– planujemy instalacj

Czujki ruchu

AMBER, GRAPHITE, IVORY

Manipulator sensoryczny 

INT-KSG

Czujka gazu DG-1 ME

Czujka zalania wod  FD-1

Czujka zbicia szyby INDIGO


