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Wyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu z inteligentnym domem

Dla większości Polaków dom to nie tylko centrum życia rodzinnego, ale także miejsce odpoczynku i relaksu. To
przestrzeń, w której pragniemy czuć się komfortowo, bezpiecznie i swobodnie. Z tego też względu coraz częściej
decydujemy się na tzw. inteligentne technologie, które nie tylko pozwalają nam na spokojny sen czy wyjście do pracy
bez zastanawiania się, czy aby na pewno zamknęliśmy okna i drzwi, ale także ułatwiają wykonywanie stałych
obowiązków.

Coraz częściej słyszymy o nowych rozwiązaniach technologicznych, których celem jest ułatwienie nam codziennych
czynności. Na ulicach pojawiają się wpół autonomiczne pojazdy, a w mieszkaniach sprzęty AGD i RTV obsługiwane
za pomocą aplikacji mobilnych. Kiedyś, tego rodzaju produkty były czymś na miarę kina science-fiction. Dzisiaj to
standardy, dostępne dla coraz większej liczby osób. Co oferują w takim razie inteligentne technologie i czy należy się
ich bać?
Bezpieczeństwo
Jednym z głównych zadań nowoczesnych technologii jest zwiększenie bezpieczeństwa. Tyczy się to zarówno
samochodów wykrywających pieszych na drodze jak i rozwiązań stosowanych w domach. Najlepszym tego przykładem
są wszystkiego rodzaju czujniki informujące nas o zagrożeniu w momencie wykrycia m.in. dymu, wody czy zbyt dużej
ilości dwutlenku węgla w pomieszczeniu czy zdalnie sterowane bramy i ogrodzenia, do których mamy stały dostęp za
pomocą aplikacji. Tak jest w przypadku systemu smartCONNECTED, marki WIŚNIOWSKI, który umożliwia stały
kontakt z domem, z każdego miejsca na ziemi. Wystarczy smartphone, tablet bądź komputer, aby sprawdzić czy
brama, furtka lub drzwi wejściowe są zamknięte.
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- Tworząc smartCONNECTED zależało nam na zapewnieniu naszym klientom jak największego poziomu
bezpieczeństwa. Zarówno, jeśli chodzi o sam produkt jak i sytuację, w której np. ktoś straci telefon. Dlatego np.
aplikacja wzorowana jest na standardach bankowości mobilnej, w której ochrona danych konsumenta jest kluczowa.
Dzięki temu każdy kto chcę się zalogować musi przejść przez ustalony indywidualnie system zabezpieczeń czy haseł –
podkreśla Marcin Szostek – Menedżer Produktu Technologie Inteligentne firmy WIŚNIOWSKI.
Bezpieczeństwo to tylko jeden z elementów decydujących o zakupie inteligentnych rozwiązań. Co daje nam jeszcze
technologia smart? Wygodę!
Komfort
Dzięki rozwiązaniom z zakresu Internetu Rzeczy codzienne czynności stają się jeszcze łatwiejsze i prostsze. Nie tylko
pozwalają nam na zgaszenie światła w kuchni z sypialni czy uruchomienie odkurzacza, aby posprzątał salon, gdy nie
ma nas w domu, ale także wychodzą poza strefę samego budynku, dając kontrolę nad pozostałymi elementami posesji,
np. bramą czy drzwiami.
Jeszcze niedawno automatyczny dostęp do nieruchomości wymagał użycia pilota, który niejednokrotnie lądował na
dnie torebki bądź kieszeni. Obecnie poprzez zastosowanie geolokalizacji w systemie smartCONNECTED wystarczy,
że zbliżymy się do domu, aby brama oraz drzwi garażowe otworzyły się i zamknęły samoczynnie. – Zastosowanie tego
typu rozwiązania jest idealne dla osób mieszkających np. przy ruchliwych ulicach. Nie tylko powoduje to, że nie
musimy wychodzi z samochodu czy czekać na wjazd, ale również sprawia, że nie tamujemy ruchu – dodaje Marcin
Szostek.
Zastosowanie GPS-u to tylko jedna z zalet rozwiązania zaproponowanego przez firmę WIŚNIOWSKI. Inną jest
możliwość zdalnego otwierania bądź zamykania drzwi wejściowych w sytuacji, kiedy np. któryś z domowników
zapomni kluczy. Tego typu technologie w coraz większym stopniu wkraczają do naszego życia. Już teraz rozwiązań
tego typu jest coraz więcej. Dzięki temu stają się znacznie tańsze niż kiedyś, a tym samym dostępne dla szerszego
grona odbiorców.
Oszczędności
Zakup systemu zależnie od producenta to wydatek około 1000 zł. Jednak coraz więcej firm wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom klientów przygotowuje specjalne promocje. I tak np. smartCONNECTED marki WIŚNIOWSKI do
końca czerwca br. można kupić już za 399 zł Co więcej, użyta w nim technologia drogi radiowej io-homecontrol firmy
Somfy pozwala na kompatybilność z innymi inteligentnymi urządzeniami w domu. W praktyce oznacza to, że z
poziomu jednej aplikacji możemy sterować nie tylko produktami logowanymi nazwą WIŚNIOWSKI, ale także
uruchomić oświetlenie, rolety czy alarm.
- Połącznie rozwiązań i doświadczeń obydwu producentów pozwala na rozbudowywanie systemu bez ponoszenia
jednorazowo ogromnych kosztów. Dodatkowo, ponieważ wszystko działa bezprzewodowo, możemy go zastosować na
każdym etapie budowy nieruchomości, zarówno wtedy, kiedy dopiero powstaje jak i w momencie, gdy jest w pełni
umeblowane i wykończone – mówi Szostek.
Co więcej, sterując urządzeniami elektrycznymi za pomocą inteligentnych technologii możemy także zwiększyć
efektywność i zredukować używaną energię, a więc i zmniejszyć koszty. Jednak tego typu rozwiązania mają jeszcze
jedną – bezcenną zaletę. Pozwalają zaoszczędzić nasz czas, którego w obecnie ciągle mamy zbyt mało.
Nowoczesne rozwiązania coraz prężniej wkraczają do naszego życia. Tylko od naszej decyzji zależy w jaki sposób je
wykorzystamy. Czy będą stanowiły nieocenioną pomoc i pozwolą zaoszczędzić czas, energię oraz zapewnią komfort i
bezpieczeństwo całej rodziny czy nadal będą traktowane jako futurystyczny gadżet. Wybór należy do nas.
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WIŚNIOWSKI
press box

strona 3 / 3

