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Iadanı
u zatím není standard l
ı Chytré bydlení,
inteligentní byt, domov
S mozkem. Názvy
projektů, nabídka služeb
i marketingové nálepky,
v nichž se nemusí
potenciální uživatel
zprvu dobře orientovat,
Se objevují V nabídce
bytů vyšší cenové
kategorie. Co budoucí
uživatel koupí chytré
domácnosti získá?

mít spotřebu pod kontrolou.
Zjistí třeba, zda se teplota V bytě
opravdu snížila poté, co z něj
každé ráno odchází do práce,
či zda se naopak topení spouští
přesně V moment před návratem
domů, který si původně nastavil,“
popisuje Soural.
Základem každého Systému je
ústředna, na kterou jsou napojeny všechny instalované snímače,
čidla a ovládací zařízení. Čidla
a Senzory jsou v podobě vypínačů, termostatů, detektorů pohybu a dalších bezdrátových čidel.
Součástí moderních technologických prvků bytu je nucené

,,lnteligentní byt znamená
především snadnou kontrolu
nad Spotřebiči, regulací teploty
a zabezpečením. Rok od roku
využíváme víc a víc elektrických
zařízení a čím dál víc Z nich má
přístup k internetu. Domácí
automatizace propojuje všechna
zařízení V jeden systém, který
může být Snadno ovladatelný
skrz mobilní zařízení či počítač.
To znamená, že nepotřebujeme
Spoustu samostatných ovladačů,
a navíc také to, že jednotlivá
zařízení mohou spolupracovat.
Například pokud Zapnete televizi, automaticky se Zatáhnou žaluzie a zapnou tlumená světla,“
vysvětluje Marcel Soural, majitel
developerské ﬁrmy Trigema.
Právě Trigema patří k propagátorům moderních technologií
ve svých bytových domech.
Na značce Chytré bydlení založila před nedávnem i marketingový koncept. Projekty dělí
do tří skupin. Chytré Bydlení
a Chytré Bydlení Plus maji
ve standardu přípravu takzvaného inteligentního ovládání
bytu, což znamená zabudované
základní prvky užívání. Při
převzetí bytu obdrží každý
klient centrální jednotku, která
dokáže koncové prvky ovládat.
Je na něm, zda si systém zpro-

včetně automatického ovládání
časovými programy, větrání
na základě obsahu oxidu uhličitého a vlhkosti nebo i režimu
chlazení, či naopak ochrany proti
námraze.
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větrání v podobě rekuperace
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vozní či nikoliv. Dražší projekty
Chytré Bydlení Premium rovnou
zahrnují plnohodnotné ovládání. Řadu funkcí lze řídit pomocí
mobilních telefonů a dalších
přístrojů. Na dálku se ovládá
teplota, větrání a klimatizace,

žaluzie či nastavení hudby před
příchodem domů.
I
DOMACIIOSI' POD PALCEM
,,Scénář, který si majitel bytu
nastaví, se promítá do přehledů
v podobě grafů. Uživatel tak bude

IIECO STO.|I
Trigema připouští, že vyšší náklady na údržbu jsou vzhledem
k instalovaným zařízením nevyhnutelné. „Nelze jednoznačně
zaručit, že v budoucnu ušetříte
přímé náklady na provoz bytu.
Tedy že při Sledování domácího
účetnictví po čase vyhodnotíte
svou ﬁnanční bilanci jako pozitivní. Trigema Chytré bydlení ale
dokáže zaručit, že ušetříte čas,
díky kterému se budete moci věnovat aktivitám, které vás baví
nebo vydělávají,“ říká Soural.
Inteligentní systém od stejného dodavetele jako Trigema
aktuálně nabízí také ﬁrma
Central Group ve svém projektu
Rezidence Garden Towers, a to
v bytech prodávaných nyní pod
značkou Premium. Majitele bytu
3+kk, který si zvolí kompletní
balíčky pro zónové vytápění,
klimatizaci, stínění a ovládání
světla. VY]'de pořízení „domova
s mozkem“ na zhruba 70 tisíc
korun bez DPH.
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Ovládání domácnosti pomocí
chytrého telefonu, tabletu či
počítače odkudkoliv na světě
a také manuálně
pomocí designo_

- Atrium Kobylisy, Panorama
Pražačka, Sluncová a Viktoria
Zižkov Center - CTR group zatím
inteligentní Systémy po celém domě
ˇ V
neinstaluje. „Residence Výhledová
ovladace a terbyla vzhledem
mostatů zařadil
Žaručˇiltv žeˇY bł-|d0UCnU
ke svému exkluJI rovněž develozivnímu charakteru tří komorních
per CTR group.
Ílđ pľ0VOZ
,Jil 'S StémH
A ˇ ˇ'
viladomů S pouhými patnácti byty
výjimečným projektem, který jsme
rezidenčního prouž od počátku navrhovali a Stavebně realizovali jako
ovládat Světla,
,
v z .z
1;0penÍ 3 Chlazení,
kompletní Chytrou
domácnost. Naše
venkovní žaluzie,
další projekty
Vstup do domu,
saunu, meteostanici či další spozahrnují od několika desítek až
třebiče jako třeba domácí kino.
po více než Sto bytů, a jsou tak
Ve Svých aktuálních a chysurčeny širší cílové Skupině, proto
taných pražských projektech
V nich možnosti chytré domác-

vého Srfˇžﬂovëho
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Nelze Jednoznacne

usporıte prıme

tŠ'maü0n,°1Éz§I„ý“
byl Søučàsujehø

bytu, ale usetrıte
cas, dıky kteremu se

jemu Výhledová
VPfa2<-25› đ01<àŽ@

budete moci věnovat
aktivitám, které vás

Regulovat teplotu v kazde mıstnostı zvlast pro optımalnı spotrebu Vı v kolık
hodın se vracıte Z prace v kolık pujdete Spat ı v kolık vstavate
Poznat kdy je treba vyvetrat a postarat se O cerstvy vzduch treba kratce
predtım nez dorazıte domu Sam sı podle venkovnı teploty zvolı zda vyuzıje
vetranı cı klımatızacı
Nastavıt zaluzıe podle pocasl abyste usetrılı za topenı respektıve klımatızacı
V urceny cas do Ioznıce pomalu vpustıt svetlo aby se vam lepe vstavalo
Zmenıt atmosferu v mıstnostı dıky svetelnym Scenam Jednım tlacıtkem vypnout
vsechna svetla v byte kdyz Jdete spat Posvıtıt vam v nocı na cestu tlumenym
Aktıvovat zaplavovy Senzor dvernı a okennı kontakty senzory pohybu kamery
kourovy senzor pokud nejste doma a potrebujete byt zabezpecıt
Zamezıt zbytecne Spotrebe Nemusıte kontrolovat Zda Jste prı odchodu
Z domova Zapomnelı Zapnutou televızı nebo jıne Spotrebıce
Sledovat spotrebu elektrıny plynu cı vody Porovnat Jednotlıve Spotrebıce
a dokonce monıtorovat prıchod a odchod ostatnıch clenu domacnostı
Pramen Trıgema

nostı v zakladnım standardu
nenabızıme Pouze na zaklade
ındıvıdualnı poptavky formou
klıentske zmeny vysvetluje Jan

Horvath generalnıı redıtel dıvıze
Real Estate V CTR group
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