Artykuï promocyjny

Dom inteligentny – bezpieczeñstwo,
komfort i oszczÚdnoĂÊ
Inteligentny dom to nie tylko modne hasïo – to
rozwiÈzania, dziÚki którym moĝesz poprawiÊ
komfort codziennego ĝycia. Wyobraě sobie…
wracasz po poïudniu zmÚczony do domu, gdzie
wita CiÚ Ăwieĝo podlany, ĝywo zielony ogród.
Otwierasz drzwi i wyïÈczasz alarm. Rolety podnoszÈ siÚ wpuszczajÈc naturalne Ăwiatïo do
wnÚtrza domu. Klimatyzacja juĝ pracuje, dziÚki czemu powietrze w pomieszczeniach jest
orzeěwiajÈce i przyjemne. W tym samym czasie
ekspres zaparza ulubionÈ kawÚ, którÈ codziennie pijesz po powrocie z pracy. Potrzebujesz
chwili na odprÚĝenie siÚ po zabieganym dniu,
idziesz do salonu i muĂniÚciem palca wïÈczasz w manipulatorze funkcjÚ relaksujÈcÈ.
Rolety w salonie przymykajÈ siÚ, zapala siÚ delikatne Ăwiatïo a z gïoĂników zaczynajÈ pïynÈÊ
ulubione nuty...
Tak moĝe wyglÈdaÊ fragment dnia w inteligentnym domu. OczywiĂcie jego funkcjonalnoĂÊ zaleĝeÊ bÚdzie od oczekiwañ
i potrzeb. PoïÈczenie niezaleĝnych instalacji – m.in. alarmu, sterowania rolet,
regulacji ogrzewania, klimatyzacji oraz
wentylacji (HVAC) czy ukïadu automatycznego zraszania pozwala uzyskaÊ caïy szereg
korzyĂci: od bezpieczeñstwa poprzez podniesienia wygody ĝycia, aĝ po oszczÚdnoĂÊ energii. Koszt inteligentnego systemu moĝe byÊ niĝszy niĝ gdyby poszczególne systemy realizowaÊ
indywidualnie. Przykïadowo, czujkÚ systemu
alarmowego wykrywajÈcÈ otwarcie okna uĝyÊ
moĝna do samoczynnego wyïÈczenia ogrzewania czy klimatyzacji na moment wietrzenia pomieszczenia.
DecydujÈc siÚ na wykonanie instalacji inteligentnej naleĝy nie tylko zaplanowaÊ jej obecnÈ
i przyszïÈ funkcjonalnoĂÊ, ale równieĝ wybraÊ
sposób jej realizacji. Dobrze wiedzieÊ, ĝe oprócz
dedykowanych systemów automatyki domowej
– takich jak np. KNX, takÈ funkcjonalnoĂÊ moĝna uzyskaÊ wybierajÈc bardziej zaawansowanÈ
centralÚ alarmowÈ.
Manipulatory
sensoryczne
INT-KSG
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BUDUJEMY DOM

W dzisiejszych czasach wyposaĝenie domu w system
alarmowy jest w zasadzie standardem, dlaczego wiÚc nie pójĂÊ o krok dalej i nie zdecydowaÊ siÚ na dodatkowe urzÈdzenia rozbudowujÈce jego funkcjonalnoĂÊ?
RozwiÈzaniem o bardzo szerokich moĝliwoĂciach jest system alarmowy INTEGRA firmy SATEL. Oparty o zaawansowanÈ centralÚ
alarmowÈ umoĝliwia rozbudowÚ i dopasowanie systemu do potrzeb za pomocÈ moduïów
rozszerzeñ. Pozwala to – oprócz funkcji typowo alarmowych, wykorzystaÊ jÈ do sterowania
– podnoszeniem i opuszczaniem rolet, oĂwietleniem w domu, ogrzewaniem i klimatyzacjÈ czy
nawet podlewaniem ogrodu. Za wygodÚ sterowania odpowiadaÊ mogÈ manipulatory sensoryczne z duĝym wyĂwietlaczem, które poprzez
wyĂwietlane menu w prosty i wygodny sposób
pozwolÈ wïÈczaÊ wybrane funkcje. NiemaïÈ zaletÈ jest równieĝ moĝliwoĂÊ sterowania systemem
za pomocÈ telefonu komórkowego czy nowoczesnego smartphone’a, dziÚki czemu moĝemy mieÊ
peïnÈ kontrolÚ na odlegïoĂÊ (przez Internet) czy
lokalnie (wykorzystujÈc WiFi).
RozbudowÚ funkcjonalnoĂci instalacji moĝna zrealizowaÊ na kilka sposobów. DysponujÈc
zapasowym okablowaniem, zaplanowanym

w chwili projektowania systemu, wystarczy podïÈczyÊ dodatkowe moduïy, aby móc
cieszyÊ siÚ nowymi funkcjami. Jednak w przypadku gdy takich kabli nie ma, siÚgnÈÊ moĝna
po urzÈdzenia bezprzewodowe, dziÚki którym
rozbudowa systemu bÚdzie bardzo uproszczona.
OczywiĂcie, w ramach jednego systemu moĝna
wykorzystywaÊ urzÈdzenia przewodowe i bezprzewodowe. InnÈ propozycjÈ rozbudowy systemu INTEGRA moĝe byÊ skorzystanie z moduïu INT-KNX pozwalajÈcego na podïÈczanie do
tego systemu urzÈdzeñ wykonawczych wykorzystujÈcych magistralÚ KNX. DziÚki temu, ĝe
KNX jest specyfikacjÈ otwartÈ, wielu producentów dostarcza urzÈdzenia zgodne z tym standardem – ïatwo dobraÊ moĝna potrzebne urzÈdzenia, m.in. sterowniki oĂwietlenia, wentylacji/
klimatyzacji.
Tych z Pañstwa, którzy chcieliby znaleěÊ wiÚcej informacji, bÈdě zapoznaÊ siÚ z gotowymi propozycjami systemów alarmowych z opcjÈ automatyki domowej zapraszamy do odwiedzenia
portalu www.mieszkajbezpiecznie.pl.
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