
Artyku  promocyjny

Budownictwo w Polsce to sektor gospodarki, 

który rozwija si  szybko i efektywnie.  Mamy 

do dyspozycji coraz lepsze materia y i bardziej 

zaawansowane technologie. Budujemy energo-

oszcz dnie, nowocze nie i funkcjonalnie, sto-

suj c du  ró norodno  rozwi za  w zale no-

ci od naszych potrzeb, wymaga  i zasobno ci 

portfela. Inwestuj c niema e przecie  pieni -

dze w wymarzony dom czy apartament, chce-

my mieszka  wygodnie i komfortowo, przy mi-

nimalnych kosztach eksploatacji.

Czy to mo liwe? Czy jeste my w stanie za-

panowa  nad wszystkimi, coraz bardziej za-

awansowanymi technologicznie systemami, 

które znajduj  si  w naszych domach?  Jak efek-

tywnie sterowa  kot em, pomp  ciep a, grza k

elektryczn , wentylacj ? Czy mo na to zinte-

growa  z systemami zabezpiecze , o wietle-

niem, aluzjami?

Synco living jest kompleksowym rozwi za-

niem dla tego typu wyzwa . Pozwala na osi g-

ni cie maksymalnej wygody i komfortu przy 

jednoczesnym ograniczeniu kosztów eksploata-

cji tam, gdzie zu ywamy energi  nieefektywnie. 

A poniewa  to jeden system jest zarówno móz-

giem, jak i sercem ca ego budynku, nie musimy 

obawia  si , e ró ne, wspó pracuj ce ze sob

uk ady automatyki zaczn  pope nia  b dy na 

styku swoich kompetencji. Jeden uk ad auto-

matyki steruj cy wi kszo ci  urz dze  i sys-

temów to gwarancja spójno ci i atwiejszej ko-

ordynacji ich pracy.

ENERGOOSZCZ DNO

Synco living steruje wytwarzaniem ciep a i jego 

dystrybucj  w poszczególnych pomieszcze-

niach:

 Reguluje ród o ciep a zgodnie z informacj

o zapotrzebowaniu na to ciep o w poszczegól-

nych pomieszczeniach;

 Steruje prac  grzejników lub p tli ogrzewa-

nia pod ogowego zgodnie z r czn  nastaw

i/lub programem czasowym. (Warto zauwa y ,

e ka de obni enie rzeczywistej temperatury 

w pomieszczeniu o 1–2 K to oszcz dno  energii 

rz du 10%. Pami ta  nale y tylko, e chwilowe 

obni enie temperatury powinno by  na pozio-

mie 3–4 K, gdy  energia potrzebna na dogrza-

nie jest wi ksza ni  oszcz dno ci wynikaj ce 

z chwilowego obni enia);

 Pilnuje poziomu strat ciep a wynikaj cych 

z procesu wietrzenia. 

(Najlepszym z punktu widzenia bilansu ener-

getycznego rozwi zaniem w przypadku krót-

ko trwa ego wietrzenia pomieszcze  jest zablo-

kowanie zaworów regulacyjnych w aktualnej 

pozycji, nie dopuszczaj c do strat ciep a przy 

pe nym otwarciu zaworów lub nadmiernego 

wych odzenia przy ich ca kowitym zamkni ciu 

– i tak te  dzia a Synco living firmy Siemens);

 Steruje ród em ciep a, pomp aduj c  i pom-

p  obiegow  zgodnie z potrzebami c.w.u., z mo -

liwo ci  zachowania priorytetu ciep ej wody;

 Kontroluje temperatur  wody w zasobniku, 

a w razie potrzeby steruje np. grza k  elektrycz-

n  w okresie letnim;

 Steruje tak e instalacj  wentylacyjn , której 

wydajna praca ma du e znaczenie dla energo-

oszcz dno ci budynku.

KOMFORT

Synco living to tak e system, który pozwoli pod-

nie  poziom komfortu w Twoim domu.

 Zapewnia temperatury w pomieszczeniach 

wed ug rzeczywistych potrzeb osób tam prze-

bywaj cych. Tym samym zwalnia u ytkowni-

ka z potrzeby ci g ego kontrolowania pozio-

mu temperatury, pracuj c chocia by w oparciu 

o program czasowy;

 Umo liwia sterowanie z kanapy o wietle-

niem, ciemniaczami, a tak e aluzjami;

Synco living jest bezprzewodowym systemem umo liwiaj cym indywidu-

aln  regulacj  temperatury w 12 pomieszczeniach w oparciu o program 

czasowy, przygotowanie ciep ej wody, centralne sterowanie o wietleniem 

z mo liwo ci  tworzenia scen wietlnych oraz monitorowanie kontaktro-

nów antyw amaniowych i detektorów dymu.
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y budynek w zasi gu r ki     budynek w zasi gu r ki

 Pozwala tworzy  sceny wietlne z przywo-

aniem jednym przyciskiem (tak e za pomoc

pilota) danego uk adu wiate  i aluzji w za-

le no ci od przeznaczenia i chwilowego wyko-

rzystania pomieszczenia. Idealne rozwi zanie 

dla pokoju typu „kino domowe”, salonu go cin-

nego, biura. 

 Oferuje ciekaw  funkcjonalno  poprzez za-

czanie odbiorników elektrycznych (np. fon-

tanna w ogrodzie czy te  o wietlenie w akwa-

rium).

BEZPIECZE STWO

Synco living zwi ksza bezpiecze stwo domow-

ników oraz symuluje ich obecno .

 Monitoruje okna i drzwi – na wy wietlaczu 

w centralce mieszkaniowej wida , czy wszystkie 

kontrolowane okna s  zamkni te, a w przypad-

ku nieobecno ci ich otwarcie wywo uje alarm. 

Alarm z kolei mo e spowodowa  np. zapalenie 

wszystkich wiate , otwarcie aluzji, w czenie 

sygna u d wi kowego;

 Symuluje obecno  przez losowe zapalanie 

wiate , co w oczywisty sposób podnosi bez-

piecze stwo obiektu;

Wczesne ostrzeganie przed po arem dzi -

ki sygnalizacji d wi kowej w razie pojawie-

nia si  dymu w pomieszczeniu wyposa onym 

w czujk ;

Monitorowanie temperatury zewn trz-

nej i ci nienia atmosferycznego, a co za tym 

idzie prognozowanie trendów zmian pogo-

dowych. W zale no ci od ró nicy mi dzy 

temperatur  zewn trzn  i wewn trzn  sys-

tem mo e równie  rozpocz  odpowiednio 

wcze nie dogrzewanie budynku po obni e-

niu nocnym.

ZASADA DZIA ANIA

Sercem systemu jest centralka mieszkanio-

wa QAX910. Komunikuje si  ona z urz dze-

niami peryferyjnymi radiowo oraz przewodo-

wo przez Konnex.  Konnex (KNX) to wysoce 

zintegrowany protokó  komunikacji, obejmu-

j cy ró norodne zastosowania i stanowi cy 

idealn  platform  dla elastycznej struktu-

ry Synco living. Dzi ki standaryzacji uru-

chomienie kolejnych funkcji zwi kszaj cych 

komfort, bezpiecze stwo i oszcz dno  ener-

gii nie stwarza adnych problemów – ju  dzi

i w przysz o ci.

Bezprzewodowa komunikacja KNX RF odby-

wa si  na cz stotliwo ci 868,3 MHz. Wi kszo

zespo ów wykorzystywanych w tym syste-

mie jest zasilana z baterii (o przewidywanej 

trwa o ci 2–3 lata) i dlatego szczególny nacisk 

w KNX RF jest po o ony na energooszcz dno

transmisji radiowych. Poszczególne nadajniki 

s  w czane tylko na krótki czas potrzebny do 

wys ania i odebrania danych. Transmisja ra-

diowa zajmuje ok. 1% czasu (36 sekund w ci -

gu 1 godziny). 

ZASTOSOWANIE

System Synco living z powodzeniem mo e pra-

cowa  zarówno w apartamentach, budynkach 

jedno- i wielorodzinnych, jak i w rozbudowa-

nych rezydencjach. Jest tak e ciekawym roz-

wi zaniem w przypadku salonów sprzeda y, 

punktów us ugowych czy biur. 

Synco living to najnowsza technologia gwa-

rantuj ca prawdziwy komfort, bezpiecze stwo 

i oszcz dno ci wszystkim zainteresowanym.

System jest dostosowany do ró norodnych 

oczekiwa  jego u ytkowników. Mo na wyko-

rzysta  pe n  funkcjonalno  urz dzenia lub 

skupi  si  tylko na pewnej jego cz ci, w przy-

sz o ci rozbudowuj c.

Obs uga Synco living jest mo liwa z pozio-

mu centralki mieszkaniowej QAX910, pomiesz-

czeniowych zadajników QAW910, pilota oraz 

przegl darki internetowej. 

KOMPLEKSOWA OFERTA

Siemens proponuje swoim klientom komplek-

sowy produkt w postaci systemu Synco living. 

Szeroka oferta, w sk ad której wchodz  regu-

latory, zadajniki pomieszczeniowe, elemen-

ty pomiarowe, detektory dymu, kontaktrony 

drzwiowe i okienne, przyciski, nadajniki oraz 

prze czniki do instalacji o wietlenia i aluzji, 

zawory i si owniki do instalacji wodnych, jest 

gwarancj  niezawodno ci i bogatej funkcjonal-

no ci ca ego systemu.
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