
INTELIGENTNYBUDYNEK 25

Eks plo ata cja do mu na kła da na użyt ‐
kow ni ka sze reg obo wiąz ków – okre ‐
so wych oraz co dzien nych. Wy ni ka ją
one z ist nie nia okre ślo nych in sta la cji,
ta kich jak ogrze wa nie, kli ma ty za cja,

wen ty la cja lub re ku pe ra cja, sys tem ro let. Ich pra ‐
cę mo żna kon tro lo wać ręcz nie, czy li co dzien ne re ‐
gu lo wać tem pe ra tu rę dzien ną i noc ną, za my kać
i otwie rać ro le ty lub wen ty lo wać po miesz cze nia.
Mo żna ta kże wy brać me to dę bar dziej kom for to ‐
wą, czy li wy ko rzy stać au to ma ty kę do mo wą i po ‐
zwo lić jej, by w in te li gent ny spo sób za rzą dza ła
nie zbęd ny mi czyn no ścia mi.

Oprócz in te gra cji sys te mów i ste ro wa nia okre ‐
ślo ny mi pro ce sa mi, obec ne wy ma ga nia sta wia ne
au to ma ty ce są jed nak du żo więk sze. Współ cze sny

sys tem au to ma ty ki do mo wej po wi nien do dat ko ‐
wo umo żli wiać mo ni to ro wa nie zu ży cia me diów
oraz po dej mo wać ró żne go ro dza ju dzia ła nia
w przy pad ku wy kry cia sy tu acji nie nor mal nych
oraz nie bez piecz nych. Ta ki po sze rzo ny ze staw
funk cjo nal no ści ofe ru je sys tem in te li gent ne go bu ‐
dyn ku Te le task.

Opo mia ro wa nie 

i mo ni to ring zu ży cia me diów

Naj bar dziej po pu lar nym me dium pod le ga ją cym
opo mia ro wa niu jest ener gia elek trycz na. Nie ozna ‐
cza to, że sys tem au to ma ty ki do mo wej nie jest
w sta nie mie rzyć in nych me diów. W przy pad ‐

Współczesny 
system automatyki
powinien pozwalać 
na monitorowanie
zużycia mediów oraz
podejmować określone
działania w przypadku
wykrycia sytuacji
nienormalnych oraz
niebezpiecznych. 
Taki poszerzony zestaw
funkcjonalności oferuje
system inteligentnego
budynku Teletask.

Monitorowanie
zużycia mediów

w systemie Teletask
Teletask to ekskluzywny system automatyki domowej belgijskiego producenta o tej samej nazwie.

Dystrybutorem rozwiązania w Polsce jest katowickie przedsiębiorstwo Emiter. Produkty Teletask oferowane są od
ponad trzech dekad. Ich stały rozwój pozwala zapewniać wysoki komfort eksploatacji domów i innych obiektów. 
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Rys. 1. Wi zu ali za cja ilo ści ener gii elek trycz nej 
kon su mo wa nej i pro du ko wa nej przez go spo dar stwo do mo we
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ku sys te mu Te le task nie ma zna cze nia, ja kie
me dium użyt kow nik bę dzie chciał opo mia ro ‐
wać. Istot ne jest je dy nie, by wy po sa żyć in sta ‐
la cję elek trycz ną (lub kon kret ne ob wo dy
elek trycz ne), in sta la cję ga zo wą czy wod ną
w od po wied ni licz nik oraz w od po wied ni spo ‐
sób pod łą czyć go do sys te mu.

Naj prost szą me to dą wpro wa dze nia do
sys te mu da nych o ilo ści zu ży tej ener gii elek ‐
trycz nej, wo dy, cie pła lub ga zu jest w tym
przy pad ku wy ko rzy sta nie wejść cy fro wych
Te le task oraz od po wied nie ich opro gra mo ‐
wa nie. Pod czas pro gra mo wa nia wej ścia cy ‐
fro we go ma ją ce go ob słu gi wać licz nik użyt ‐

kow nik ma wpływ na wszyst kie aspek ty
zwią za ne z mie rzo ną wiel ko ścią – jed nost ‐
kę, wa lu tę, prze licz nik, sta ny alar mo we
(gra nicz ne i kry tycz ne) – oraz na ak cje sys ‐
te mu, ja kie ma ją być zre ali zo wa ne w przy ‐
pad ku speł nie nia wcze śniej zde fi nio wa nych
wa run ków.

Przy kład: mo ni to ring 
in sta la cji z sys te mem PV
Do brym przy kła dem ob ra zu ją cym po trze ‐

bę mie rze nia zu ży cia me diów mo że być po ‐
miar ener gii kon su mo wa nej przez go spo ‐
dar stwo do mo we i pro du ko wa nej przez sys ‐

tem fo to wol ta icz ny zlo ka li zo wa ny na da chu
do mu (rys. 1). Sys tem Te le task mie rząc te
dwie wiel ko ści mo że wska zy wać, czy dom
funk cjo nu je eko lo gicz nie oraz su ge ro wać
uru cho mie nie lub wy łą cze nie nie któ rych od ‐
bior ni ków ener gii elek trycz nej. Mo żli we jest
rów nież ta kie za pro gra mo wa nie sys te mu,
by po dej mo wał on sa mo dziel nie pew ne de ‐
cy zje, na pod sta wie zna jo mo ści kosz tów
ener gii i ró żni cy mię dzy ener gią skon su mo ‐
wa ną a wy pro du ko wa ną (zgod nie z ak tu al ‐
nym sta nem praw nym, wy pro du ko wa nej
przez sys tem fo to wol ta icz ny ener gii elek ‐
trycz nej nie opła ca się prze ka zy wać do sie ci
czy li jej sprze da wać – bar dziej opła cal nym
roz wią za niem jest kon sump cja lo kal na). 

Opo mia ro wa nie zu ży cia ener gii elek trycz ‐
nej nie mu si do ty czyć ca łej ener gii kon su mo ‐
wa nej, ale mo że być ta kże zwią za ne z kon ‐
kret ny mi ob wo da mi. W ta kim przy pad ku mo ‐
że cho dzić o su ma rycz ną war tość skon su mo ‐
wa nej ener gii elek trycz nej w da nym okre sie

Rys. 2. Wi dok ekra nu 
pa ne la do ty ko we go z wy bra ny mi 
ulu bio ny mi ele men ta mi au to ma ty ki
– w tym ta kże mie sięcz ne zu ży cie 
ener gii elek trycz nej

Rys. 3. Wy kres słup ko wy ob ra zu ją cy 
zu ży cie ener gii dla kon kret nej gru py ob wo dów elek trycz nych
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(np. w cią gu mie sią ca) lub o ze sta wie nia
zwią za ne z ener gią po trzeb ną przy kła do wo
na ce le oświe tle nia ze wnętrz ne go lub kon ‐
kret nych gniazd wtycz ko wych (rys. 2). Wy ni ‐
kiem ta kie go opo mia ro wa nia mo że być two ‐
rze nie wy kre sów słup ko wych (rys. 3), ge ne ‐
ro wa nie ko mu ni ka tów in for ma cyj nych oraz
ostrze gaw czych, łącz nie z wy sy ła niem ich
w po sta ci wia do mo ści e ‐ma il lub sms, bądź
po dej mo wa nie okre ślo nych dzia łań.

Przy kład: po miar ilo ści opa dów
In nym przy kła dem mie rze nia okre ślo nych

wiel ko ści przez sys tem Te le task mo że być
po miar ilo ści opa dów przez spe cja li stycz ny
de tek tor Te le task (rys. 4). W tym przy pad ku
sys tem mie rzy wiel kość opa du i ze sta wia
w wy kres słup ko wy wy ska lo wa ny w mm

na metr kwa dra to wy. Wy ni kiem tak gro ma ‐
dzo nych da nych mo że być bar dziej opty mal ‐
ne pod le wa nie ogro du, przy czy nia ją ce się
do mniej sze go zu ży cia wo dy do tych ce lów.

Przy kład: tem pe ra tu ra
Jak wcze śniej wspo mnia no, mie rzo ne

i przed sta wia ne w po sta ci wy kre sów mo gą
być rów nież ta kie wiel ko ści, jak tem pe ra tu ra,
np. w po miesz cze niach lub na ze wnątrz bu ‐
dyn ku. In for ma cja ta ka (rys. 5) po zwa la po ‐
znać pre fe ren cje użyt kow ni ków po szcze gól ‐
nych po miesz czeń lub roz kład tem pe ra tu ry
na ze wnątrz bu dyn ku w funk cji cza su. Choć
wy kre sy te go ty pu ma ją głów nie cha rak ter in ‐
for ma cyj ny, to od po wied nie za pro gra mo wa ‐
nie sys te mu rów nież po zwa la pod jąć dzia ła nia
ma ją ce na ce lu opty ma li za cję zu ży cia me diów. 

Pod su mo wa nie

Przy kła dów ta kich jak po wy ższe mo że
być wię cej, w za le żno ści od spe cy ficz nych
wy ma gań wła ści cie li do mów. Naj istot niej ‐
sze jest jed nak to, iż dzię ki ela stycz ne mu
opro gra mo wa niu Te le task Pro soft oraz od ‐
po wied nie mu sprzę to wi w po sta ci wejść cy ‐
fro wych, opo mia ro wać mo żna za sad ni czo
wszyst ko – głów nie po to, by au to ma ty ka
przy czy nia ła się do oszczęd ne go i eko lo gicz ‐
ne go sty lu ży cia.

Ro bert Ma czion sek
Au tor jest spe cja li stą

ds. au to ma ty ki i te le in for ma ty ki
w fir mie Emi ter

R E K L A M A

Rys. 4. Po miar 
ilo ści opa dów przez 
spe cja li stycz ny sen sor

Rys. 5. Wy kre sy roz kła du tem pe ra tur 
w okre ślo nym po miesz cze niu (w tym przy pad ku w sa lo nie)
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