
Artyku  promocyjny

Inteligentny dom to nie tylko modne has o – to 

rozwi zania, dzi ki którym mo esz poprawi

komfort codziennego ycia. Wyobra  sobie… 

wracasz po po udniu zm czony do domu, gdzie 

wita Ci wie o podlany, ywo zielony ogród. 

Otwierasz drzwi i wy czasz alarm. Rolety pod-

nosz  si  wpuszczaj c naturalne wiat o do 

wn trza domu. Klimatyzacja ju  pracuje, dzi -

ki czemu powietrze w pomieszczeniach jest 

orze wiaj ce i przyjemne. W tym samym czasie 

ekspres zaparza ulubion  kaw , któr  codzien-

nie pijesz po powrocie z pracy. Potrzebujesz 

chwili na odpr enie si  po zabieganym dniu, 

idziesz do salonu i mu ni ciem palca w -

czasz w manipulatorze funkcj  relaksuj c .

Rolety w salonie przymykaj  si , zapala si  de-

likatne wiat o a z g o ników zaczynaj  p yn

ulubione nuty...

Tak mo e wygl da  fragment dnia w in-

teligentnym domu. Oczywi cie jego funk-

cjonalno  zale e  b dzie od oczekiwa

i potrzeb. Po czenie niezale nych insta-

lacji – m.in. alarmu, sterowania rolet, 

regulacji ogrzewania, klimatyzacji oraz 

wentylacji (HVAC) czy uk adu automatycz-

nego zraszania pozwala uzyska  ca y szereg 

korzy ci: od bezpiecze stwa poprzez podnie-

sienia wygody ycia, a  po oszcz dno  ener-

gii. Koszt inteligentnego systemu mo e by  ni -

szy ni  gdyby poszczególne systemy realizowa

indywidualnie. Przyk adowo, czujk  systemu 

alarmowego wykrywaj c  otwarcie okna u y

mo na do samoczynnego wy czenia ogrzewa-

nia czy klimatyzacji na moment wietrzenia po-

mieszczenia.

Decyduj c si  na wykonanie instalacji inteli-

gentnej nale y nie tylko zaplanowa  jej obecn

i przysz  funkcjonalno , ale równie  wybra

sposób jej realizacji. Dobrze wiedzie , e oprócz 

dedykowanych systemów automatyki domowej 

– takich jak np. KNX, tak  funkcjonalno  mo -

na uzyska  wybieraj c bardziej zaawansowan

central  alarmow .

W dzisiej-

szych czasach wyposa enie domu w system 

alarmowy jest w zasadzie standardem, dla-

czego wi c nie pój  o krok dalej i nie zdecy-

dowa  si  na dodatkowe urz dzenia rozbudo-

wuj ce jego funkcjonalno ?

Rozwi zaniem o bardzo szerokich mo li-

wo ciach jest system alarmowy INTEGRA fir-

my SATEL. Oparty o zaawansowan  central

alarmow  umo liwia rozbudow  i dopasowa-

nie systemu do potrzeb za pomoc  modu ów 

rozszerze . Pozwala to – oprócz funkcji typo-

wo alarmowych, wykorzysta  j  do sterowania 

– podnoszeniem i opuszczaniem rolet, o wietle-

niem w domu, ogrzewaniem i klimatyzacj  czy 

nawet podlewaniem ogrodu. Za wygod  stero-

wania odpowiada  mog  manipulatory senso-

ryczne z du ym wy wietlaczem, które poprzez 

wy wietlane menu w prosty i wygodny sposób 

pozwol  w cza  wybrane funkcje. Niema  zale-

t  jest równie  mo liwo  sterowania systemem 

za pomoc  telefonu komórkowego czy nowocze-

snego smartphone’a, dzi ki czemu mo emy mie

pe n  kontrol  na odleg o  (przez Internet) czy 

lokalnie (wykorzystuj c WiFi). 

Rozbudow  funkcjonalno ci instalacji mo -

na zrealizowa  na kilka sposobów. Dysponuj c

zapasowym okablowaniem, zaplanowanym 

w chwili projektowania systemu, wystar-

czy pod czy  dodatkowe modu y, aby móc 

cieszy  si  nowymi funkcjami. Jednak w przy-

padku gdy takich kabli nie ma, si gn  mo na 

po urz dzenia bezprzewodowe, dzi ki którym 

rozbudowa systemu b dzie bardzo uproszczona. 

Oczywi cie, w ramach jednego systemu mo na 

wykorzystywa  urz dzenia przewodowe i bez-

przewodowe. Inn  propozycj  rozbudowy sys-

temu INTEGRA mo e by  skorzystanie z modu-

u INT-KNX pozwalaj cego na pod czanie do 

tego systemu urz dze  wykonawczych wyko-

rzystuj cych magistral  KNX. Dzi ki temu, e

KNX jest specyfikacj  otwart , wielu producen-

tów dostarcza urz dzenia zgodne z tym standar-

dem – atwo dobra  mo na potrzebne urz dze-

nia, m.in. sterowniki o wietlenia, wentylacji/

klimatyzacji.

Tych z Pa stwa, którzy chcieliby znale  wi -

cej informacji, b d  zapozna  si  z gotowymi pro-

pozycjami systemów alarmowych z opcj  auto-

matyki domowej zapraszamy do odwiedzenia 

portalu www.mieszkajbezpiecznie.pl.
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