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Zasada dzia³ania inteligentnego domu

opiera siê na integracji (wspó³dzia³aniu)

wszystkich instalacji i wiêkszoœci domo-

wych urz¹dzeñ. Polega ona na wymianie

informacji o swoim stanie i dzia³aniu po-

miêdzy poszczególnymi systemami.

Ca³oœæ instalacji sk³ada siê z rozmieszczo-

nych w domu elektronicznych urz¹dzeñ,

które s¹ ze sob¹ zintegrowane. W sk³ad

takich urz¹dzeñ wchodz¹ m.in. czujniki

obecnoœci, temperatury, czy otwarcia

okna, panele steruj¹ce, przyciski, regula-

tory itp. Zadaniem wszystkich tych ele-

mentów jest ci¹g³e i systematyczne zbie-

ranie informacji, a nastêpnie podejmowa-

nie okreœlonych dzia³añ, maj¹cych na ce-

lu odci¹¿enie domowników od codzien-

nych obowi¹zków, zapewnienie komfortu

i bezpieczeñstwa oraz redukcjê kosztów

eksploatacji. Najwiêksz¹ zalet¹ systemu

jest jego decentralizacja. Innymi s³owy,

domem nie zarz¹dza jeden wielki kompu-

ter, którego awaria doprowadziæ mo¿e do

parali¿u ca³ego systemu. Wszystkie urz¹-

dzenia to swego rodzaju samodzielny kom-

puter, którego usterka nie ma wp³ywu na

dzia³anie pozosta³ej czêœci instalacji.

Podczas pobytu w domu mo¿emy sterowaæ

zachowaniem domu przy pomocy klawia-

tur, paneli steruj¹cych lub pilota. Wciskaj¹c

jeden, czytelnie opisany i podœwietlony

przycisk na panelu steruj¹cym, zmieniamy

sposób oœwietlenia i tworzymy odpowiedni

nastrój. Zawsze mamy pe³n¹ kontrolê nad

swoim domem. To my nim zarz¹dzamy i w

ka¿dej chwili mo¿emy wszystko zmieniæ.

ZALETY INTELIGENTNYCH
SYSTEMÓW INSTALACYJNYCH
Podstawow¹ zalet¹ systemów stosowa-

nych w „myœl¹cych domach” jest integra-

cja wszystkich elementów poszczegól-

nych instalacji wchodz¹cych w sk³ad in-

teligentnego budynku. Nastêpuje ci¹g³a

wymiana informacji. Dziêki temu oraz

zastosowaniu ró¿norodnych czujników

inteligentny budynek b³yskawicznie re-

aguje na zmiany – wystêpuj¹ce zarówno

wewn¹trz budynku, jak i w jego najbli¿-

szym otoczeniu. Wszystko to prowadzi do

zwiêkszenia funkcjonalnoœci instalacji,

komfortu i bezpieczeñstwa oraz minimali-

zacji kosztów eksploatacji.

Podstawowe zalety inteligentnych syste-

mów instalacyjnych to:

Â system magistralny – wszystkie urz¹-

dzenia po³¹czone s¹ przewodem magi-

stralnym, który umo¿liwia ci¹g³¹ wymia-

nê informacji pomiêdzy nimi. Wspó³pra-

ca urz¹dzeñ pozwala na energooszczêdn¹

i ekonomiczn¹ eksploatacjê budynku;

Â instalacja zintegrowana – wszystkie

instalacje tworz¹ jeden zintegrowany sys-

tem. Integracja w systemie pozwala zaosz-

czêdziæ na okablowaniu oraz pracach in-

stalacyjno-monta¿owych. Przewody ste-

rownicze s¹ oddzielone od przewodów

pr¹dowych, u³atwia to lokalizacjê ewen-

tualnych awarii, zwiêksza bezpieczeñ-

stwo, gwarantuje ³atwy serwis i moderni-

zacjê;

Â niezawodnoœæ dzia³ania, odpornoœæ na

awarie;

Â system zdecentralizowany – ka¿de

z urz¹dzeñ ma w³asny uk³ad mikroproce-

sorowy wraz z pamiêci¹. Dziêki temu

awaria jednego urz¹dzenia nie powoduje

zak³óceñ w pracy pozosta³ej czêœci syste-

mu;

Â mo¿liwoœæ dostosowania do indywi-

dualnych potrzeb u¿ytkowników;

Â w przypadku bardziej kompleksowych

instalacji cena jest konkurencyjna w sto-

sunku do instalacji konwencjonalnych;

Â funkcje poszczególnych urz¹dzeñ mo-

g¹ byæ w ka¿dej chwili zmienione. Nie

wymaga to ani przenoszenia urz¹dzeñ,

ani ich wymiany. Wystarczy tylko prze-

programowaæ dane urz¹dzenie. Nie jest

konieczne montowanie oddzielnych

w³¹czników steruj¹cych poszczególnymi

urz¹dzeniami wykonawczymi;

Â wykorzystanie inteligentnych technik

sterowania funkcjami budynku radykal-

nie obni¿a iloœæ zu¿ytej energii, a tym sa-

mym zmniejsza koszty eksploatacyjne.

Â system instalacyjny znacznie u³atwia

lokalizacjê i naprawê ewentualnej awarii.

Nie jest potrzebne ani kucie tynku ani

wymiana okablowania.

PRZYK£ADOWE ZASTOSOWANIA
INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW
INSTALACYJNYCH
Sterowanie oœwietleniem mo¿e odbywaæ

siê na kilka sposobów. Do tego celu mo¿-

na wykorzystaæ takie urz¹dzenia jak de-

tektory ruchu, œciemniacze, wy³¹czniki

konwencjonalne i czasowe, urz¹dzenia

zdalnego sterowania itp. Sterowanie

oœwietleniem mo¿e mieæ charakter  gru-

powy – jeden przycisk w³¹cza i wy³¹cza

grupy lamp, lub te¿ ka¿de z urz¹dzeñ mo-

¿e byæ sterowane indywidualnie. 

Dom, który myœli
„Inteligentny dom” to wysoce zaawansowany technicznie budynek wy-

posa¿ony w system czujników i detektorów oraz zintegrowany system

zarz¹dzania wszystkimi znajduj¹cymi siê w budynku instalacjami. W in-

stalacje inteligentne mog¹ byæ wyposa¿one

budynki dowolnej wielkoœci i przeznaczenia:  mieszkalne, 

biurowe, handlowe, u¿ytecznoœci publicznej i obiekty przemys³owe.

Obecnie roœnie zainteresowanie inteligentnymi domami, 

które bardzo u³atwiaj¹ ¿ycie ich w³aœcicieli.

PREZENTACJA
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System mo¿e te¿ wy³¹czaæ oœwietlenie

gdy czujka ruchu nie stwierdzi niczyjej

obecnoœci w pomieszczeniu. Zintegrowa-

nie sterowania ogrzewaniem i klimatyza-

cj¹ ma szczególny wp³yw na oszczêdnoœæ

energii. Najczêœciej stosowane w tej dzie-

dzinie urz¹dzenia to czujniki temperatu-

ry, dziêki którym mo¿liwa jest stabilizacja

temperatury na poziomie ¿¹danym przez

domowników.

Dodatkowe mo¿liwoœci stwarza te¿ zasto-

sowanie czujników otwarcia okien oraz

czujników ruchu. 

Sterowanie roletami, ¿aluzjami i markiza-

mi mo¿liwe jest z ró¿nych miejsc w domu

za pomoc¹ w³¹czników lub zdalnego ste-

rownia i podobnie jak w przypadku

oœwietlenia mo¿emy nimi sterowaæ gru-

powo lub indywidualnie. Dodatkowo

pewne funkcje mo¿na zaprogramowaæ

(np. rolety mog¹ byæ zas³aniane i ods³a-

niane o okreœlonych porach). Sterowanie

funkcjami na zewn¹trz budynku mo¿e

byæ w pe³ni zautomatyzowane. Szczegól-

nie wiele mo¿liwoœci wystêpuje przy ste-

rowaniu oœwietleniem. Przy zastosowaniu

czujki ruchu oœwietlenie zewnêtrzne mo-

¿e byæ w³¹czane czasowo, za³¹czane na pe-

wien czas po zmroku, wy³¹czane na noc

i ponownie w³¹czane na pewien czas

przed wschodem s³oñca.

System bezpieczeñstwa mo¿e reagowaæ

na obecnoœæ niepo¿¹danych goœci w oto-

czeniu budynku w ró¿noraki sposób: w³¹-

czaæ oœwietlenie, alarm dŸwiêkowy, infor-

mowaæ o zajœciu w³aœciciela czy s¹siadów.

Alarm mo¿e byæ uruchamiany poprzez

specjalnie do tego przeznaczony przycisk,

klawiaturê kodow¹ czy zamek drzwi wej-

œciowych. Dodatkowo, dziêki zastosowa-

niu czujników dymu, temperatury, cieczy

itp. alarm zareaguje na ka¿d¹ sytuacjê za-

gra¿aj¹c¹ budynkowi i poinformuje o tym

odpowiednie osoby oraz od³¹czy od zasi-

lania „niebezpieczne” urz¹dzenia (ku-

chenka, zmywarka itp.).

DOM WZORCOWY UNIBUDU
– INTELIGENCJA PRZETESTOWANA
Dom wzorcowy Unibudu zosta³ pomyœla-

ny w taki sposób, aby pokazaæ klientom

jak najszersze spektrum mo¿liwoœci bu-

dowy i wykoñczenia domów. Domów,

które inteligentnie poprowadz¹ nas przez

¿ycie. Wnêtrze domu wzorcowego zosta³o

nieco przerobione w stosunku do typowe-

go domu Classic 224, jaki mo¿na znaleŸæ

w katalogach Unibudu. Sypialnie prze-

znaczono na cztery pomieszczenia biuro-

we, a piêtro domu sta³o siê siedzib¹ dzia-

³u marketingu.

Strefa spotkañ z goœæmi wyposa¿ona jest

w du¿y okr¹g³y stó³ z marmurowym bla-

tem i eleganckimi krzes³ami. W suficie

ukryty jest na ruchomej windzie rzutnik

oraz ekran. Salon przeznaczony jest tak¿e

do spotkañ z nabywcami domów oraz do

szkolenia krajowych i zagranicznych

sprzedawców domów.

Przyciœniêcie przycisku w œcianie salonu

powoduje automatyczne zaci¹gniêcie ¿a-

luzji, wyjazd z sufitu ekranu i windy

z rzutnikiem oraz odpowiednie oœwietle-

nie salonu, przystosowane do projekcji

filmów. Przyciœniêcie drugiego przycisku

powoduje powrót do stanu poprzedniego.

Salon jest wyposa¿ony w wysokiej klasy

sprzêt audio-wideo, a dyskretna muzyka

cichnie automatycznie z chwil¹ projekcji

filmu lub w³¹czenia mikrofonu.

Funkcjê domu wzorcowego na piêtrze

pe³ni obszerny hol z podwójnym wyj-

œciem: na balkon frontowy i ogród. £a-

zienka na piêtrze – oprócz silnego, jasne-

go œwiat³a – ma te¿ dyskretne oœwietlenie

nocne w postaci „bramy œwietlnej”.

W piwnicy czujka ruchu w³¹cza oœwietle-

nie. Piwnica przeznaczona jest na zak³a-

dowe archiwum, tu znajduje siê te¿ ca³oœæ

aparatury steruj¹cej elektronik¹ tego do-

mu oraz jego ogrzewaniem i klimatyzacj¹.

G³ównym przeznaczeniem piwnicy jest

wzorcownia materia³ów wykoñczenio-

wych stosowanych przez Unibud. Piêkna
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œciana wy³o¿ona jest ¿ó³tym kamieniem

³upanym i podœwietlona eleganckimi kin-

kietami. Taki piwniczny salon mo¿e byæ

ozdob¹ ka¿dego prawdziwego domu. Ko-

t³ownia tego domu jest nietypowa, bo nie

ma... pieca. Ogrzewanie domu 

i podgrzewanie ciep³ej wody w okresie zi-

mowym przejê³a na siebie pompa cieplna.

W czasie letnich upa³ów ch³ód ziemi wy-

korzystywany jest do klimatyzacji wnêtrz

domu.

Sterowanie ¿aluzjami i bogatym oœwietle-

niem domu mo¿e odbywaæ siê z ka¿dego

pomieszczenia osobno lub z barwnego,

centralnego panela sensorowego, umiej-

scowionego w holu wejœciowym obok roz-

suwanych drzwi do salonu. Jednym przy-

ciœniêciem mo¿na sterowaæ pojedynczo

ka¿dym z tych urz¹dzeñ, grupami urz¹-

dzeñ lub zespo³em funkcji, jakie chcemy

uzyskaæ. Prosty, czytelny, wyraŸny opis

umo¿liwia obs³ugê nawet przez wielkich

przeciwników „elektroniki”.

Reprezentacyjny parter ma ogrzewanie

podpod³ogowe i klimatyzacjê, natomiast

na piêtrze, dla odmiany, zainstalowane

zosta³y klimakonwektory sprzê¿one

z pomp¹ ciep³a. W przypadku du¿ych

mrozów istnieje mo¿liwoœæ awaryjnego

wspomagania pompy ciep³a ogrzewaniem

z sieci cieplnej Unibudu. Ciep³¹ wodê

w lecie zabezpieczaj¹ kolektory s³oneczne

na dachu domu.

Bry³a budynku jest bardzo bogato ilumi-

nowana, przez co dom piêknie wygl¹da

zw³aszcza wieczorem, gdy zostan¹ w³¹-

czone dodatkowo ciep³e œwiat³a sodowe,

podœwietlaj¹ce wnêtrze domu. Dom zo-

sta³ ³adnie wkomponowany w istniej¹c¹

zieleñ, a w ogrodzie s³ychaæ szum pod-

œwietlanej fontanny.

Wiêcej o domu wzorcowym przeczytaæ mo¿-

na na stronie www.unibud.com.pl

DLACZEGO WARTO ZDECYDOWAÆ
SIÊ NA INSTALACJÊ INTELIGENTN¥?
Inteligentna instalacja jest rozwi¹zaniem

jak najbardziej indywidualnym i jest

w stanie stworzyæ warunki odpowiadaj¹ce

nawet najbardziej wymagaj¹cemu klien-

towi. Budynek dopasowuje siê do potrzeb

ca³ej grupy u¿ytkowników a tak¿e do ka¿-

dego z nich z osobna i na tym w³aœnie po-

lega jego inteligencja. Ka¿dy mo¿e stwo-

rzyæ jego w³asny „inteligentny dom” za-

pewniaj¹cy mu pe³en komfort i bezpie-

czeñstwo przez ca³¹ dobê.

Unibud Sp. z o.o.

ul. Brañska 132

17-100 Bielsk Podlaski

tel. 085 730 00 33 

www.unibud.com.pl

mail: info@unibud.com.pl
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