
Inteligentny dom to niższe rachunki i większe
bezpieczeństwo mieszkańców

Inteligentne rozwiązania w domu to gwarancja oszczędność finansowej i bezpieczeństwa
mieszkańców. Zintegrowany system sterowania ogrzewaniem pozwala na zmniejszenie
zużycia energii, a tym samym obniżenie rachunków. System czujników alarmowych i
domofon połączony ze smartfonem lub komputerem osobistym chronią natomiast przed
włamaniem. Instalacja tego typu technologii możliwa jest zarówno na etapie budowy
nowego domu, jak i w gotowym już mieszkaniu.

 

Inteligentny dom to technologia oparta na sieci czujników i jednym, centralnym systemie
zarządzania zintegrowanymi instalacjami. Dzięki systemowi możliwa jest regulacja wielu instalacji,
np. rolet okiennych, oświetlenia i ogrzewania, za pomocą jednego przycisku. Inteligentny budynek
dostosowuje się do czynników wewnętrznych i zewnętrznych, takich jak temperatura,
nasłonecznienie czy wilgotność powietrza. Przy dużym słońcu system sam zasuwa rolety w oknach, a
przy spadku temperatury włącza ogrzewanie. Inteligentny dom to także automatyka budynku, czyli
urządzenia domowe, elektryczne i elektroniczne, zaprogramowane tak, aby samodzielnie
wykonywały określone czynności.
 

– Systemy domu inteligentnego integrują się dzisiaj z wieloma urządzeniami działającymi w domu, np.
z pompą ciepła, która staje się coraz popularniejsza. Pod hasłem dom inteligentny kryje się również
hasło dom energooszczędny, ekonomiczny czy pasywny – czyli taki, który praktycznie sam wytwarza
energię na własne potrzeby, a nawet jest w stanie produkować i oddawać ją dalej. Jest to cały zakres
urządzeń służących do pozyskiwania energii, np. wiatrowej, fotowoltaicznej czy słonecznej, i
dbających o nasze bezpieczeństwo – mówi Arkadiusz Walus, przedstawiciel Dominteligentny.pl, w
rozmowie z agencją informacyjną Newseria.
 

Najpopularniejszym elementem domu inteligentnego jest system sterowania oświetleniem. Dzięki
inteligentnej instalacji możliwe jest wykreowanie w domu pożądanego nastroju, uruchomienie kilku
źródeł światła jednym przyciskiem, rezygnacja z włącznika na rzecz detektora ruchu, który sam
uruchamia źródło światła, np. w momencie, gdy domownik wchodzi do pomieszczenia. Inteligentny
dom pozwala na sterowanie temperaturą, dzięki niemu możliwe jest ustawienie mniejszej
temperatury, gdy domowników nie ma w mieszkaniu. System sam podniesie temperaturę na
ustawioną wcześniej godzinę, np. czas powrotu dzieci ze szkoły.
 

Inteligentny dom zadba także o bezpieczeństwo mieszkańców.

– Nie tylko możemy monitorować, czy ktoś wszedł na naszą posesję, lecz także może sprawdzać



podstawowe funkcje, jak chociażby czujnik dymu, czujnik pożarowy czy zalania, o którym system
może nas powiadomić przez telefon komórkowy – mówi Arkadiusz Walus. – Bardzo ciekawą funkcją
jest domofon. Kiedyś, żeby rozmawiać z osobą stojącą przed furtką czy przed klatka schodową,
musieliśmy być w domu. Dzisiaj ta osoba nawet nie wie, że nie ma nas w domu, ponieważ kiedy
przyciska przycisk i dzwoni do nas, widzimy ją na ekranie naszego smartfona i rozmawiamy, będąc w
zupełnie innym miejscu, nawet w innej strefie czasowej.
 

Domem można sterować z dowolnego miejsca na świecie poprzez smartfon lub urządzenie z
dostępem do internetu. Wystarczy zainstalować w telefonie lub na komputerze specjalną aplikację.
Dzięki temu można otworzyć drzwi lub bramę wejściową przed domownikiem, który zapomniał
kluczy, wpuścić gości, którzy czekają na powrót właściciela, włączyć centralne ogrzewanie lub
opuścić rolety w oknach.
 

– Istnieje obawa, że ktoś dostanie się do naszego domu, przez kamery będzie zaglądał do naszej
sypialni. Ale uspokajam: poziom szyfrowania tego dostępu jest dokładnie taki sam, jak w systemach
bankowych. Jedynym słabym ogniwem jest człowiek, który przy wbijaniu PIN-u do karty może
pokazać go innym osobom, tak samo logując się do domu w miejscu publicznym, może komuś
ujawnić PIN i wtedy takie włamanie faktycznie jest możliwe. Dopóki chronimy swoje hasło i dopóki
nie jest to 1234, możemy nie myśleć o jakimkolwiek zagrożeniu – mówi Arkadiusz Walus.
 

Polacy uważają, że system inteligentnego domu jest bardzo kosztowny. Specjaliści przekonują jednak,
że technologia ta jest o wiele tańsza, niż była jeszcze kilka lat temu. Ponadto jest to jednorazowa
inwestycja, która pozwala na późniejsze, znaczne oszczędności, np. sterowanie ogrzewaniem
pozwala na zmniejszenie zużycia energii, a tym samym obniżenie rachunków. Niezbędną instalację
można zamontować także w istniejącym domu lub mieszkaniu, bez konieczności dużego remontu.

Chrońmy klimat
Energooszczędne 4 kąty

KONTAKT

Energooszczędne 4 kąty 

Tel: +48 22 851 04 02
Adres:
Nabielaka 15 lok 1
00-743 Warszawa

http://www.new.pasywny-budynek.pl/wizytowka-firmy/id/2264
http://www.new.pasywny-budynek.pl/wizytowka-firmy/id/2264

