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Domowa automatyka osïon okiennych

Rolety automatyczne to przede
wszystkim wygoda wbuĝytkowaniu
oraz zwiÚkszone bezpieczeñstwo
dla naszego domu. Jakiego rodzaju
sterowanie elektryczne powinniĂmy
zatem wybraÊ – przewodowe, czy
bezprzewodowe? Przedstawiamy
kilka praktycznych porad od
producenta osïon, firmy ANWIS.
SYSTEM PRZEWODOWY
Przewodowe sterowanie osïonami okiennymi moĝe odbywaÊ siÚ za pomocÈ przeïÈcznika montowanego na Ăcianie lub wïÈcznika zbwbudowanym zegarem sterujÈcym. Do
wersji podstawowych moĝemy zaliczyÊ systemy umoĝliwiajÈce manualne sterowanie jednym lub dwoma napÚdami przy uĝyciu jednego przeïÈcznika. Za jego pomocÈ
moĝemy sterowaÊ roletami wedïug indywidualnych potrzeb. Wystarczy nacisnÈÊ odpowiedni przycisk, aby osïona zostaïa podniesiona, opuszczona lub zatrzymaïa siÚ
wbwybranym przez nas poïoĝeniu. Bardziej
zaawansowane systemy przewodowe umoĝliwiajÈ sterowanie pojedynczÈ osïonÈ lub ich
grupami wraz zbwykorzystaniem zewnÚtrznych sensorów takich jak czujniki natÚĝenia
Ăwiatïa. Sterowanie odbywa siÚ automatycznie lub manualnie poprzez zastosowanie odpowiednich sterowników, poïÈczonych dodatkowym obwodem niskonapiÚciowym.
System przewodowy wymaga jednak rozprowadzenia sieci kabli, co wiÈĝe siÚ zbinwazyjnym sposobem instalacji. RozwiÈzanie to
jest wiÚc najczÚĂciej stosowane na etapie bu-

dowy nowego domu lub podczas remontu
juĝ istniejÈcych obiektów.

SYSTEM RADIOWY
– KOMUNIKACJA
JEDNOKIERUNKOWA
Jest szybki, prosty ibczysty wbmontaĝu, poniewaĝ nie wymaga prowadzenia kabli pomiÚdzy sterownikiem abnapÚdem. Osïony okienne sÈ zamykane ibotwierane drogÈ radiowÈ co
sprawia, ĝe system jest wyjÈtkowo bezpieczny ibkomfortowy. Do komunikacji zbodbiornikiem uĝywane sÈ róĝnego rodzaju nadajniki radiowe, które komunikujÈ siÚ zbnapÚdami
na duĝych odlegïoĂciach. DziÚki temu sÈ dobrym rozwiÈzaniem dla domów obduĝej kubaturze. Wszystkie rolety moĝemy wyposaĝyÊ wbdodatkowe systemy sterujÈce. Poza
wspomnianym juĝ wczeĂniej programatorem
czasowym, dodatkowÈ wygodÚ zapewniajÈ czujniki reagujÈce na zmiany atmosferyczne. Ibtak, wbprzypadku pojawienia siÚ silnego
wiatru, specjalne systemy regulujÈ ibwbrazie potrzeby zwijajÈ osïony, zabezpieczajÈc je
przed przypadkowym uszkodzeniem. Zbkolei czujniki zmierzchu sterujÈ poïoĝeniem rolet, tak aby podnosiïy siÚ ibopuszczaïy, wbzaleĝnoĂci od nasïonecznienia ibustawionego
progu czuïoĂci. Tego rodzaju systemów jest
znacznie wiÚcej ibcaïy czas sÈ rozbudowywane. ZapewniajÈ coraz wiÚkszÈ funkcjonalnoĂÊ
abtym samym uïatwiajÈ codzienne uĝytkowanie osïon okiennych.

SYSTEM INTELIGENTNEGO
DOMU – KOMUNIKACJA
DWUKIERUNKOWA
WĂród dostÚpnych rozwiÈzañ technologicznych, firma ANWIS posiada wbswojej ofercie

system inteligentnego sterowania osïonami
okiennymi. Nie wymaga on specjalnej infrastruktury, przez co nie generuje wysokich
kosztów instalacyjnych. Umoĝliwia podïÈczenie systemu do wewnÚtrznej sieci internetowej oraz obsïugÚ przy uĝyciu komputera
PC bÈdě tabletu ibsmartfona wyposaĝonego wbsystem operacyjny Android lub iOS.
Proste programowanie umoĝliwia nadanie
kaĝdemu urzÈdzeniu czytelnej nazwy oraz
przypisanie go do konkretnego pomieszczenia ibpiÚtra budynku. Technologia pozwala
na zaprogramowanie do 40 scenariuszy, które wbzaleĝnoĂci od potrzeby mogÈ byÊ uruchamiane rÚcznie, automatycznie (obokreĂlonej godzinie) lub sterowane za pomocÈ
sygnaïów przekazywanych bezpoĂrednio
zbczujników zewnÚtrznych. DziÚki dwukierunkowej technologii radiowej moĝliwa jest
wzajemna komunikacja ukïadów sterowania
ibprzesyïanie informacji zwrotnych. Naleĝy
jednak pamiÚtaÊ, ĝe do prawidïowego dziaïania systemu wymagane jest staïe podïÈczenie do internetu.

PODSUMOWUJkC...
Sterowanie przewodowe to niewÈtpliwie najprostszy sposób automatyzacji rolet, jednak
najlepiej sprawdzi siÚ wbnowo budowanych
obiektach. Przez wzglÈd na koniecznoĂÊ poprowadzenia przewodu od rolety do przeïÈcznika, rozwiÈzanie to wbmniejszym
stopniu sprawdzi siÚ wbwykoñczonych wnÚtrzach. System radiowy jest zdecydowanie
wygodniejszy ibnie wymaga wielu przeróbek. Po doprowadzeniu zasilania do kaĝdej zbosïon sterowanie odbywa siÚ bezprzewodowo, za pomocÈ nadajników radiowych.
DziÚki temu jest bardziej funkcjonalne ibzapobiega koniecznoĂci przeprowadzenia kosztownych przeróbek instalacyjnych. }
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