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DOM INTELIGENTNY
Aleksander Górski, ps
Zestaw pomysłów na wygodny, bezpieczny i niebanalny dom
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KONIECZNIE PRZECZYTAJ

Choć hasło „inteligentny dom” mocno się już zużyło, systemy
automatyki domowej przeżywają prawdziwy rozkwit. Każdy, kto dysponuje odpowiednią gotówką, może
poczuć się niczym Bill Gates, który jako jeden z pierwszych uczynił ze swojego domu prawdziwą inteligentną
bestię. Posiadłość jednego z najbogatszych ludzi na świecie nazwana Xanadu jest ponoć sterowana przez 150
pecetów i centralny komputer.
Taka technologia, jeszcze do niedawna dostępna tylko dla wybranych, jest coraz popularniejsza w Polsce. Za
kilkaset tysięcy złotych można zamienić mieszkanie lub dom w prawdziwego Terminatora. Wyobraź sobie taki
poranek: budzi cię ulubiona muzyka, rolety samoczynnie się podnoszą, wpuszczając dzienne światło, włącza
się ogrzewanie podłogowe, a w ogrodzie słyszysz szum wody z automatycznie uruchomionych zraszaczy.
Martwisz się, co dzieje się w domu, gdy siedzisz w pracy? Nic prostszego – wchodzisz na specjalną stronę
internetową i widzisz całe mieszkanie jak na dłoni. Kamera automatycznie sfotografuje każdego, kto zadzwoni
do drzwi, i wyśle ci jego zdjęcie MMS-em.
– Najdroższe są wszelkiego rodzaju gadżety. Najpopularniejszy i najbardziej efektowny jest sterujący całym
systemem panel dotykowy, na którym wyświetla się schemat domu. Siedząc na kanapie, możemy kilkoma
ruchami zmienić temperaturę, zapalić światło, uruchomić alarm lub otworzyć bramę – opowiada Marcin
Klepacz, właściciel firmy IRA zajmującej się systemami automatyki domowej. Nie jest to jednak tania
zabawka. Sam panel z przygotowanym- specjalnie oprogramowaniem może kosztować 40 tysięcy złotych.
Jeśli chcemy całkowicie oddać dom lub mieszkanie pod kontrolę komputerów, musimy wydać kwotę
sześciocyfrową.
Oczywiście technika to nie wszystko. Pieniądze pozostające po uczynieniu naszego domu inteligentniejszym
można przeznaczyć na niebanalne dekoracje.
Zamiast klasycznej lampy czy kinkietu można wybrać oświetlenie światłowodowe. Efekt jest niesamowity –
widać miękkie, łagodne światło, choć nie sposób wskazać jego źródła. Dzięki światłowodom możliwe jest też
budowanie rzeźb emitujących światło o zmiennych kolorach. Więcej takich zestawów można znaleźć pod
adresem: www.gwiezdzisteniebo.pl.
By uatrakcyjnić każdą chwilę spędzaną w domu, można kupić jedną z rzeźb-pisuarów tworzonych przez
Clarka Sorensena. To dokładne kopie kwiatów (głównie storczyków) oraz muszli. Ceny robią równie mocne
wrażenie – od 6,5 do 9,5 tysiąca dolarów.
Aleksander Górski, ps
„Przekrój”, nr 13/2008
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Polska pięknieje z "Przekrojem"
JUŻ W SPRZEDAŻY! "PRZEKRÓJ"
z przewodnikiem "POLSKA
PIĘKNIEJE"

