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Ali so pametne hiše le za bogataše?
..Za eno od prvih pametnih hiš velja dvorec Billa Gatesa že v 80-ih letih..

V poletnem času je oddaljen nadzor doma
še posebej koristen. Simuliranje dogajanja v
hiši, kot da je kdo doma, je eden najbolj
učinkovitih načinov odganjanja potencialnih
vlomilcev.

Radi sami poskrbite za svoj dom?

Če so bile te tehnologije včasih namenjene le
bogatašem in razkazovanju luksuza, kakšna je
njihova vloga danes? Je pameten dom dostopen vsakemu?
Se še spomnite, ko ste 10 let nazaj prvič videli
pametne telefone? Takrat smo imeli pomisleke,
če je ta »pamet« sploh potrebna. Zdaj je na primerljivi točki tehnologija pametnih domov.
Medtem ko je v nekaterih tujih državah že široko
sprejeta in priljubljena, v Slovenijo zdaj šele zares prodira.

Včasih so bili pametni domovi luksuz
V porodni fazi tehnologij pametnih sistemov za
dom je bila vzpostavitev pametne hiše velik projekt, ki je zahteval nemalo gradbenih posegov in
globoko denarnico. Sistemi so delovali prek kontrolne enote. V pameten sistem se je vključilo celo hišo, saj je bila kontrolna enota za samostojne
rešitve predraga. Take sisteme so nameščali strokovnjaki. V primeru težav s kontrolno enoto je
uporabnik izgubil nadzor nad celim sistemom. Z
bliskovitim razvojem tehnologije in pocenitvijo
naprav pa se je to spremenilo.
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Če so bili pametni sistemi včasih namenjeni
luksuzu in razkazovanju modernosti doma,
je danes ravno obratno. Gre za praktične
rešitve, ki pridejo gospodinjstvu prav
vsakodnevno in jim olajšajo bivanje.

Elementi nove generacije, dostopni vsem
Podjetje Inteligent je v Slovenijo pripeljalo
pametne elemente naslednje generacije. Ti delujejo samostojno in za delovanje ne potrebujejo kontrolne enote. Kontrolna enota je predstavljala enega dražjih elementov pri opremljanju
doma s pametnimi rešitvami. Če jo odstranimo
iz enačbe, to pomeni precej ugodnejšo pot do
pametnega doma.
O razširjenosti pametnih sistemov v Sloveniji smo
se pogovarjali z dipl. inž. rač. Jako Zorkom iz podjetja Inteligent:
»V praksi se je izkazalo, da kljub temu, da imajo
uporabniki v sistem povezane vse naprave, jih
uporabljajo le nekaj. To so rešitve, ki uporabnikom dajo dodatno vrednost, saj jim poenostavijo vsakodnevno življenje.
Naša vizija je, da postanejo pametni domovi dostopni vsem. Zato smo izbrali najbolj priljubljene
in iskane rešitve med ljudmi in jih poenostavili do
te mere, da si jih lahko vgradi vsak sam.«
Če so bili pametni sistemi včasih namenjeni
luksuzu in razkazovanju modernosti doma, je
danes ravno obratno. Gre za praktične rešitve, ki
pridejo gospodinjstvu prav vsakodnevno in
uporabnikom olajšajo bivanje.

Če vam menjava žarnice ne predstavlja problema,
boste kos tudi namestitvi pametnih rešitev Inteligent. Posamezne elemente se prek povezave Wi-Fi poveže na domače brezžično omrežje, nato pa
se jih lahko upravlja prek spletnega vmesnika ali
aplikacije na pametnem telefonu. Gradbeni posegi pa pri namestitvi teh elementov niso potrebni,
saj se jih namesti za že obstoječa stikala, ki se jih še
vedno uporablja enako kot pred tem.

Katere rešitve za dom so v
Sloveniji najbolj priljubljene?
Zorko: »Največ ljudi si želi avtomatizirati senčila,
ogrevanje in svetila. Vsakodnevno nastavljanje
senčil prek običajnih stikal je zelo zamudno, zato je avtomatizacija v objektih z več senčili nepogrešljiva. Večina strank uporablja nastavitev,
da se žaluzije nastavljajo same glede na sončni
vzhod in zahod.«
»V poletnem času je oddaljen nadzor doma še
posebej koristen. Simuliranje dogajanja v hiši,
kot da je kdo doma, je eden najbolj učinkovitih
načinov odganjanja potencialnih vlomilcev,« je
še dodal g. Zorko.
Če si moral biti včasih Bill Gates, da si si lahko privoščil pameten dom, je danes situacija drugačna. Pametni sistemi so se poenostavili do te mere, da so posamezne rešitve na voljo že za nekaj
10 evrov. Z enostavnejšo vgradnjo in povezljivostjo postajajo del splošno sprejetih pametnih
tehnologij, ki jih bo imel kmalu vsak doma.

Obrnite se na strokovnjake
Če vas zanima več o pametnih elementih naslednje generacije, se obrnite na podjetje Inteligent. Tam vam bodo znali svetovati o uporabi
pametnih rešitev in vam jih tudi pomagali namestiti. Več informacij najdete na njihovi spletni
strani www.inteligent.si. 
(P. R.)
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