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Choć obserwacja na pierwszy rzut oka wydaje się nieco 
banalna, to można z niej wyciągnąć pewne wnioski. Można 
spodziewać się, że instalacja elektryczna i oświetleniowa 
została zaprojektowana w taki sposób, by wygodnie korzy-
stać z osprzętu elektrycznego, mieć odpowiednio zabez-
pieczone obwody i oczekiwaną jasność w poszczególnych 
strefach w domu. 

Nie inaczej sytuacja ma się z instalacją grzewczą, wenty-
lacji i klimatyzacji. One również powstają w sposób zaplano-
wany – instalacje te w budynkach wysokiej jakości (co nie jest 
takie oczywiste!) powstają na bazie obliczeń, projektów i facho-
wej wiedzy. Powstaje również przestrzeń na nowoczesne roz-
wiązania, często wygodniejsze i generujące oszczędności. I tak 
zwykły kocioł gazowy zmienia się w pompę ciepła, wentylacja 
grawitacyjna w mechaniczną z odzyskiem ciepła, a pojedyn-
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Nowoczesne domy różnią się pod wieloma względami – wielkością, stylem 
architektonicznym czy zagospodarowaniem przestrzeni. Łączy je jednak jedna 
wspólna cecha – są konstrukcjami zaprojektowanymi w sposób świadomy 
i przemyślamy. 

cze klimatyzatory naścienne i stojące ustępują miejsca jednost-
kom typu Multi Split.

Mamy więc do czynienia z sytuacją, w której klient indywi-
dualny oczekuje jakości przemysłowej w cenie rozwiązań do-
mowych. Wg. naszych badań przeprowadzonych w tym roku 
na próbce dwudziestu tysięcy osób zaangażowanych w proces 
budowy i wykończenia domu, inwestorzy w imię zaplanowanej 
funkcjonalności są w stanie ponieść wyższe koszty oraz przedłu-
żyć czas trwania inwestycji. Tylko nieliczna grupa inwestorów (ok. 
4%) jest w stanie iść na wyraźne kompromisy podczas wykony-
wania instalacji. Z badań tych wyciągnąć można dwie konkluzje:

  wymarzona wizja domu dla inwestora końcowego jest ab-
solutnym priorytetem;

  konfl ikty między branżami i branżystami na obiekcie są ab-
solutnym standardem. 
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Czy da się zatem, biorąc pod uwagę przedstawione po-
wyżej obserwacje, dostarczyć klientowi wartościowy produkt 
w rozsądnej cenie?

Jest to niewątpliwie możliwe – wielu z czytelników Chłodnictwa 
& Klimatyzacji właśnie na obsłudze klientów indywidualnych zbu-
dowało swoje przedsiębiorstwa. Może to być jeszcze łatwiejsze, 
gdy uwzględnimy w naszej fi rmie trzy postulaty obniżające osta-
teczny koszt dla inwestora:
1. Powtarzalne instalacji zamiast indywidualnych projektów;
2. Unikanie lub minimalizowanie komplikacji na etapie wdrożenia;
3. Przeniesienie kosztów i funkcjonalności na zewnętrzny system.

W pierwszej kolejności skupię się na punkcie trzecim. 
Wspomnianym zewnętrznym systemem w przypadku więk-
szych budynków jest BMS, zaś w przypadku domu po prostu 
automatyka, potocznie nazywana „inteligentnym domem”. 
Kluczem do realizacji tego punktu jest integracja. Jak połą-
czyć system klimatyzacji czy pompę ciepła z inteligentnym 
domem? Jak zwykle, istnieje kilka możliwości. Można je po-
dzielić na dwie kategorie:

  integracja niskiego poziomu (low-level integration);
  oraz integracja wysokiego poziomu (high-level integration).

Pierwsza z nich, to połączenie dwóch niezależnych systemów 
za pomocą wyjść binarnych (najczęściej przekaźnikowych) lub 
analogowych (w standardzie 0-10 V lub 4-20 mA). Atutem tego 
rozwiązania jest prostota połączenia oraz uniwersalność, zaś 
wadą ograniczony zakres informacyjny. Do każdej przesłanej 
informacji wymagany jest osobny tor – osobny przewód oraz 
osobne złącza na sterownikach. Na przedstawionym grafi e na 
rysunku 2. widzimy cztery tory:
A. Sygnał binarny załączenia centrali wentylacyjnej;
B. Zbiorczy, binarny sygnał diagnostyczny centrali wentylacyjnej;
C.  Analogowy (0-10 V) sygnał sterowania prędkością wentyla-

torów;
D. Binarny, impulsowy sygnał załączania i wyłączania centrali.

Integracja wysokiego poziomu (high-level integration) opie-
ra się na dedykowanych interfejsach oraz cyfrowej transmisji 
danych (rys. 3.). W większości przypadków wymaga to doku-
pienia dedykowanych kart komunikacyjnych, a w niektórych 
przypadkach w ogóle nie jest możliwe. Dlaczego więc warto 
się na nią zdecydować? Przede wszystkim umożliwia ona prze-
syłanie wszystkich kluczowych informacji za pomocą jedne-
go złącza. Jest to szczególnie istotne w przypadku, w którym 
integracja dotyczy większych systemów (np. jednostek typu 
Multi Split) – okazuje się wtedy zdecydowanie wygodniejszą 
i tańszą metodą. 

Idealnym przypadkiem jest sytuacja, w której zarówno 
producent automatyki, jak i rozwiązań wentylacyjnych czy grzew-
czych „z obu stron” przygotowali swoje rozwiązania do połą-
czenia. Świetnym tego przykładem mogą być produkty fi rmy 
Daikin oraz system KNX. Już na etapie przygotowywania zesta-
wienia sprzętowego można do zamówienia dołożyć oryginal-
ną bramkę KNX, dzięki której bez wysiłku można będzie połą-
czyć oba systemy. Warto jednak wcześniej sprawdzić, czy dana 
linia produktowa posiada taką bramkę – nie jest ona oferowana 
we wszystkich przypadkach! 

A co w przypadku, gdy nie ma dedykowanego rozwiązania? 
Istnieją producenci, którzy zajmują się jedynie produkcją inter-
fejsów, jak np. hiszpańska fi rma Intesis. Dzięki produktom tej 
fi rmy możemy połączyć praktycznie wszystko ze wszystkim. 
Prezentuje to tabela 1.

Postawmy kolejne pytanie: a co w przypadku, gdy ani ofe-
rowany system automatyki nie oferuje naturalnych metod 
integracji, ani nie istnieje dodatkowy, dedykowany produkt 
by połączyć oba rozwiązania? Wciąż jest kilka możliwości! 
Wiele z urządzeń klimatyzacyjnych czy wentylacyjnych po-
siada uniwersalne interfejsy komunikacyjne. Do tych najpo-
pularniejszych należą:

  Modbus;
  RS-232
  IR.

Rys. 1. Konsekwencje kłopotów koordynacyjnych na budowie

Rys. 2. Przykład połączeń centrali wentylacyjnej w integracji niskiego poziomu

Rys. 3. Schemat integracji za pomoca interfesju komunikacyjnego
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www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl
20 lat dla branży

Zarówno Modbus jak i RS-232 oferują pełną, dwukierunkową 
komunikację. Jedynie dostawca systemu automatyki musi zadbać, 
by jego urządzenia posiadały tego typu złącza. Również po jego 
stronie będzie skonfi gurowanie i zaprogramowanie komunika-
cji między systemami. Niekoniecznie będzie to proste. Możliwe 
również, że będzie wymagało to zaangażowania dostawcy sys-
temu wentylacji czy klimatyzacji. 

Ostatni standard, czyli poczciwa podczerwień to nic inne-
go, jak udawanie przez system automatyki pilota dodanego 
do urządzenia. Jest to metoda niewiele bardziej skomplikowa-
na niż opisane wyżej low-level integration, ale również oferu-
je niewiele większe możliwości. Główną wadą integracji po IR 
jest brak komunikacji dwukierunkowej (wysyłamy jedynie roz-
kazy po podczerwieni) oraz realna możliwość zagubienia się 
rozkazu. Ponadto nie wszystkie urządzenia posiadają dedyko-
wany pilot podczerwieni.

Dlaczego jednak warto poświęcić swój czas, by poznać moż-
liwości integracji sprzedawanych i instalowanych urządzeń? Nie 
tylko dlatego, że inteligentny dom powoli staje się standardem 
i takich zapytań będzie coraz więcej. Nie tylko dlatego, że moż-
na okroić nieco zestawienie sprzętowe, by wygrywało z konku-
rencją ceną i funkcjonalnością. Również dlatego, że rynek inte-
ligentnych domów w Polsce wciąż jest do zagospodarowania. 
Za pośrednictwem sprawdzonych podwykonawców lub prze-
szkolonych i doświadczonych pracowników można przejąć ten 
apetyczny kawałek tortu. 

Wróćmy jeszcze do trzech postulatów z początku artyku-
łu. Jak na razie poradziliśmy sobie dopiero z trzecim z nich 
– przeniesieniem kosztu i funkcjonalności na zewnętrzny system. 
W jaki sposób wygrać z konkurencją oferując bardziej powta-
rzalne rozwiązania i minimalizując komplikacje w trakcie instala-
cji? Jednym z rozwiązań jest zaoferowanie klientowi komplekso-
wego projektu wszystkich instalacji w budynku wraz z obsługą 
koordynacyjną. Objęcie parasolem bezpieczeństwa wszystkich 
instalacji umożliwia uniknięcie nieprzyjemnych przygód na in-
westycji, konfl iktu między poszczególnymi projektami oraz mię-
dzy samymi wykonawcami. Sama instalacja przebiega sprawniej 
i jest łatwiej powtarzalna. Jedną z takich usług na polskim rynku 
jest SmartHome Ready™ (www.smarthomeready.pl).

Korzystając z przedstawionych w artykule narzędzi w pro-
sty sposób jesteśmy w stanie wdrożyć do swojej organizacji 
elastyczny pion realizacji systemów automatyki, wyróżnić się 
na tle konkurencji i oferować bardziej kompleksowe produkty 
swoim klientom. 

Tabela 1. Zestawienie dedykowanych interfejsów do 
komunikacji z systemami klimatyzacji różnych producentów
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