
Systemy automatyki i sterowania stają się 
coraz popularniejszymi elementami instalacji 
w nowo budowanych i remontowanych bu-
dynkach. Coraz więcej projektów uwzględnia 
istnienie tego typu instalacji, które nie stanowią 
już technicznych ciekawostek, lecz ustanawiają 
nowe standardy. Istnieje ku temu wiele po-
wodów – instalacje inteligentne nie tylko 
podnoszą komfort użytkowników, dbają o ich 
bezpieczeństwo, ale też przynoszą wymierne 
korzyści finansowe w postaci oszczędności ener-
gii. 

Firma SATEL jest niekwestionowanym 
liderem branży zabezpieczeń, w swojej ofercie 
ma szeroką gamę urządzeń wykorzystywanych 
w systemach sygnalizacji alarmowej. Nie 
każdy jednak zdaje sobie sprawę, że zaawan-
sowane rozwiązania – takie jak rodzina central 
INTEGRA mogą być z powodzeniem użyte do 
zbudowania zaawansowanego systemu automa-
tyki domowej. Jest to możliwe nie tylko dzięki 
pełnej elastyczności programowej centrali, 
ale także dzięki szerokiej gamie dostępnych 
modułów rozszerzających. Odpowiednio 

konfigurując system mamy możliwość ste-
rowania całkowicie automatycznego – cen-
trala steruje urządzeniami w  oparciu o za-
programowany schemat i informacje zebrane 
z  dołączonych czujników. W ten sposób 
można uzyskać bardzo ciekawą funkcjonalność 
– na przykład automatyczne zraszanie ogro-
du o określonej porze, o ile sensory deszczu 
nie wykryły intensywnych opadów. Innym 
przykładem sterowania całkowicie automatycz-
nego może być załączanie światła w korytarzu, 

gdy czujka wykryje ruch, w nocy 
załączając je z połową intensywności, 
aby nie razić domowników. Kolej-
nym przykładem może być funkcja 
automatycznie wyłączająca grzejnik 
w danym pomieszczeniu po otwarciu 
okna – dzięki której system samo-
czynnie dba o oszczędność  energii  
cieplnej.

Kolejne funkcje, związane z  tworze-
niem systemu inteligentnego, to scentra-
lizowane sterowanie. Wykorzystując estety-
czne manipulatory centrali wyposażone 
w tekstowe wyświetlacze komunikujące się 
z  użytkownikiem w języku polskim, można 
w  dowolnej chwili sprawdzić stan, bądź 
sterować dowolnym urządzeniem dołączonym 
do systemu. Tego typu funkcja pozwoli na 
m.  in. łatwe wyłączenie oświetlenia w całym 
domu z jednego miejsca – bez konieczności 
wchodzenia do wszystkich pomieszczeń, jak 
również zdalne sterowanie pojedynczymi ro-
letami lub jednocześnie wszystkimi w  całym 
domu.

Rozwinięciem idei centralnego ste-
rowania różnymi urządzeniami są funkcje 
pozwalające na zdalny dostęp i obsługę centra-
li. Korzystając z dostępnych modułów komu-
nikacyjnych można nimi zdalnie sterować za 
pomocą zwykłego telefonu stacjonarnego, czy 
stosując moduł GSM – za pomocą wiadomości 
SMS. Najnowszym rozwiązaniem dostępnym 
dla central serii INTEGRA jest moduł ETHM-
1 odpowiadający za dostęp do centrali przez 
sieci TCP/IP, na przykład Internet. Dzięki 

niemu mamy nie tylko możliwość ciągłego 
nadzoru systemu ale też, korzystając z wirtu-
alnego manipulatora w przeglądarce WWW 
czy zainstalowanego w telefonie komórkowym, 
mamy dostęp do wszystkich funkcji sterowania 
dokładnie w tej samej formie jak przy sterowa-
niu lokalnym.

Główną zaletą takiego rozwiązania in-
teligentnego budynku jest pełna integracja 
funkcji bezpieczeństwa i automatyki. Dzięki 
temu w  zależności od trybu pracy – te same 
czujki mogą wywołać sygnalizację próby 
włamania, jak też automatycznie załączać 
światło domownikom. Stosowanie połączenia 
funkcji zabezpieczenia ze sterowaniem pozwa-
la także na realizacje funkcji typu „symulacja 
obecności”, która ma za zadanie odstraszyć 
potencjalnych intruzów przeprowadzających 
obserwację domu.

Należy pamiętać, że aby móc w pełni 
wykorzystać zalety takich rozwiązań trzeba 
uwzględnić je już na etapie projektowania 
wszystkich instalacji. Koszty wykonania okab-
lowania systemowego wykonanego na wczes-
nym etapie inwestycji nie są wysokie, warto 
więc stworzyć nawet pozornie nadmiarowe in-
stalacje. Jedynie starannie przemyślany i zapro-
jektowany system zapewni nam w przyszłości 
znaczące oszczędności i komfort.
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