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Je ideálny dom
aj inteligentný?
Každému sa páêi nieêo iné, aj keó na otázky,
êi by mal byČ zdravý, príjemný na bývanie,
úsporný a bezpeêný, odpovieme všetci rovnako.
Keó pridáme komfort, luxus a «high-tech»
novinky, potom je to ideálny inteligentný dom.
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Na prvé prieêky požiadaviek üudí na bývanie sa
dostáva zdravé životné prostredie bez stresu, ktoré okolo nás v meste êi v práci vieme ovplyvniČ
len minimálne, ale to domáce je v našich rukách,
a tých 40 % života, ktoré priemerne prežijeme
doma, môžeme významne ovplyvniČ. Žijeme rýchly život a na všetko máme málo êasu, ale unáhlené
rozhodnutia a prehnaná dôvera v krásne vyzerajúcu vizualizáciu nepraktického objektu s obrovskými zaskleniami nás môžu obraČ o kvalitné bývanie.
Áno, vždy platilo pravidlo «dvakrát meraj a raz
strihaj». Platí aj dnes, o to viac vóaka tomu, že tých
možností, êo všetko je možné v dome inštalovaČ, je
veümi veüa a stále prichádzajú nové. Kto sa v tom
má vyznaČ, kto poradí správne?
Hovorí sa, že až ten tretí dom, ktorý êlovek za svoj
život postaví, je naozaj dobrý. Máme však toüko
êasu, aby sme to skúšali trikrát? Práve na to slúži
skúsenosČ odborníkov z firiem, ktoré majú za sebou
nielen projektovanie a výstavbu, ale aj servis už postavených domov, neboja sa používaČ nové riešenia,
ale majú veci odskúšané. Rozsah kompetencií firmy,
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POSTUP REALIZÁCIE IDEÁLNEHO
INTELIGENTNÉHO DOMU
konzultácie investora s architektom, stavebnou firmou a koordinátorom technológií
spracovanie kvalitnej a detailnej projektovej dokumentácie
systematický dozor a spolupráca všetkých dodávateüov poêas realizácie výstavby
odladenie všetkých technológií v objekte pomocou riadiaceho systému
dlhodobý servis a správa systémov a zariadení na diaüku
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dvanásČ rokov skúseností s projektovaním, výstavbou a servisom inteligentných domov
špiêkové realizácie a nasadenie najmodernejších technológií
dohüad nad všetkými technologickými a technickými êasČami dodávok
koordinácia prác subdodávateüov a súêinnosČ so stavebnou firmou
jeden partner a garant pre investora za všetky technologické subdodávky
jedno servisné kontaktné miesto

Ovládací dotykový panel môže
byČ inštalovaný na stene.

Ukážka grafiky inteligentného ovládania
na obrazovke tabletu.

ktorej je možné dôverovaČ, sa dá rozdeliČ na dve skupiny. Po prvé: mala by maČ realizaêné skúsenosti a za
sebou hotové funkêné objekty. A po druhé: musí
maČ dokonalý prehüad o nových riešeniach a poznaČ
technické súvislosti jednotlivých technológií.
Viac ako akékoüvek reklamné materiály êi webové
stránky hovorí za spoloênosČ Media Control realita,
za ktorou sú desiatky hotových a funkêných objektov na bývanie. Výnimoêným poêinom firmy bola
realizácia prvého inteligentného demonštraêného
nízkoenergetického domu «iDOM», ktorý vyhral
niekoüko domácich, ale aj zahraniêných ocenení.
V kategórii inteligentných rezidenêných objektov
získal doteraz ako jediný dom z bývalej východnej
Európy prvenstvo v regióne EMEA (v roku 2007).
SpoloênosČ Media Control sa špecializuje na integrované riadiace systémy Crestron, ktoré ovládajú
všetky technológie v rodinnom dome a jej odborníci ich tak musia dokonale poznaČ. Vóaka centrálnemu riadeniu je používanie vybavenia domu
veümi jednoduché a komfortné ako práca so smartfónom alebo tabletom.

Práve smartfón je ideálnym komunikaêným prostriedkom s obytným priestorom a bez problémov
s ním dokáže komunikovaČ a ovládaČ množstvo
jeho funkcií. Teda v tom prípade, ak je dom na to
pripravený a vybavený riadiacim systémom.
Obyvatelia nového domu oêakávajú, že budú naplno využívaČ veüa rôznych funkcií. Ak však je ich
ovládanie zložité, potom sa vytráca zmysluplnosČ
ich používania. Práve na to, aby všetko fungovalo úsporne, efektívne a bezpeêne, slúži inteligencia domu. Programátor naštuduje všetky systémy
osvetlenia, vykurovania, chladenia, tienenia, televíznej a kamerovej techniky a celú zložitosČ ovláDotykový displej s prehüadnou grafikou
na ovládanie svietidiel.

dania prenesie do programu. Pre užívateüa vytvorí príjemné grafické rozhranie na displeji mobilu
a ten už len «Čuká», êo vlastne chce spustiČ. Nemusí sa zaoberaČ tým, êi sa bude kúriČ alebo chladiČ, staêí, keó nastaví požadovanú teplotu v izbe.
Na vypnutie všetkých svietidiel a domáceho kina
tiež postaêí jediný dotyk prsta.
Poznámka k zdravému bývaniu: prostredie okolo nás je stále neprívetivejšie. Neustále sa zvyšujúci hluk, prašnosČ a celkové zneêistenie zhoršujú
podmienky na bývanie najmä v mestách. Konkrétnym ukazovateüom kvality bývania alebo priestoru na bývanie je obsah kyslíka a záporných iónov
v priestore. Expertný prístup a kombinácia overených systémov (napríklad regeneraêná výmena
vzduchu) výrazne zlepší vnútorné prostredie objektu a vóaka rekuperácii nebude dom strácaČ ani
drahocenné energie.
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