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MODERNÍ TECHNOLOGIE

TEXT SYLVA SVOBODOVÁ
FOTO ARCHIV FIRMY INSIGHT HOME

OVLÁDEJTE DŮM
jedním prstem na tabletu

Inteligentní domácnost je vžitý název pro označení bytu či domu, který využívá chytré technologie
a ovládá se z jednoho integrovaného zdroje. Není to žádná komplikace, naopak. Je to pohodlné
a snadné. Mnohem snadnější než kontrolovat a nastavovat více jednotek rozmístěných po domě.

J

e jasné, že technologie jsou doménou
mužů a ženy se jich obávají. Nerady
čtou i brožované návody na ovládání
sušičky, a když slyší slovo integrovaný systém, oklepou se hrůzou. A tak s nápadem
automaticky ovládat rodinný dům vždy
přijdou pánové a ženy se urputně brání.
Myslí si, že to je složité, že to nezvládnou
a že to není nutné. Obavy nejsou namístě,
protože inteligentní domácnost je pravý
opak – vše se zjednodušuje. Jak?
Více technologií se sdružuje do „jednoho balíčku“, který se ovládá z počítače, tabletu, mobilního telefonu, pomocí přehledných piktogramů. Ze sedačky v obýváku lze tahem jednoho prstu zregulovat
teplotu v horním patře, zhasnout zapomenuté světlo u dětí v pokojíčku, zapnout
zavlažování zahrady. Žena je ta, která
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v domácnosti tráví nejvíce času a inteligentní domácnost jí v tom pomáhá.
Při hektickém dni s dětmi je úleva
u vchodu zmáčknout tlačítko Odchod, protože systém myslí za nás. Automaticky zapne bezpečnostní alarm, vypne osvětlení,
televizi, rizikové spotřebiče, stáhne žaluzie
apod. Podle toho, co mu předem naprogramujeme za úkoly.

PADNE JAKO
OBLEK NA MÍRU
Na centrální jednotku lze napojit chlazení, vytápění, měření spotřeb energie,
plynu, domácí spotřebiče, osvětlení, biometrický přístup, bezpečnostní systém,
hlídací kamery, televize, audio- a videotechniku, meteorologickou stanici, vyhřívání a čištění bazénu, saunu, vířivku, v lé-

tě zavlažování zahrady, stahování žaluzií,
venkovní markýzy apod. V podstatě vše,
co si vymyslíme. Je důležité zvolit, co
opravdu využijeme. Někomu stačí tzv.
malý okruh, jiná rodina je náročnější.
Určitě k realizaci oslovíme zkušenou firmu, která má dobré reference, předváděcí
centra a umí zákazníkovi navrhnout řešení
na míru. Dům často ovládají nejen rodiče,
ale i děti nebo prarodiče, a tak se vyplatí,
když je technologie uzpůsobená různým
skupinám uživatelů. Stejně tak je příjemné,
že systém lze dokupovat postupně. Často
totiž až v běžném životě zjistíme, co vlastně
potřebujeme.
Inteligentní systém je nadstandard a investice do komfortu. Cena průměrného inteligentního systému se pohybuje na spodní hranici kolem půl milionu korun.

20 21_Sestava 1 27.12.15 11:17 Stránka 21

Systém AMX lze pořizovat postupně,
ale již předem musíme počítat s rozvody,
které lze kdykoliv na přání rozšířit.

Inteligentní domácnost
ovládá z jednoho místa bezpečnostní prvky v interiéru i kolem
domu: venkovní osvětlení, zavlažování zahrady apod.

Z jednoho dálkového
ovladače v kuchyni v klidu
sledujeme, co snímají kamery
u bazénu nebo vstupní brány.

Ženy tráví
v domácnosti
nejvíce času
a technologie jsou jejich spojencem. Vše
lze řídit přes tablet.

TIPY A RADY
Ovládat domácnost lze ze zabudovaného tabletu
u vstupních dveří. Piktogramy nás dokonale vedou.

Centrální jednotka umí například regulovat zastínění, ovládat audio- a videotechniku, domácí spotřebiče, měřit spotřebu energií.

 Žena ocení systém napojený
na domácí spotřebiče a bezpečnostní kamery. Má přehled
o dění u bazénu, když si odskočí do kuchyně uvařit kávu nebo
připravit svačinu pro děti.
 Senioři jsou doma sami, když
jim není dobře nebo upadnou,
mohou zaktivovat systém a vyslat zprávu pomocí integrovaných bezpečnostních prvků zabudovaných v koupelně, v podlahové krytině.
 Systém je spolehlivý, ale kdyby vypadl z provozu, celá domácnost funguje normálně jako kterákoliv jiná bez centrální
řídicí jednotky. V případě poruchy elektrického proudu má
záložní zdroj a generátor.
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