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AUTOMATYKA I MECHATRONIKA

Włoski producent systemu inteligentnego 
– firma Vimar, oferuje prosty i  intuicyjny 
system automatyki budynkowej o  nazwie  
by-Me, który jest skierowany przede wszyst-
kim do domów, rezydencji, mieszkań i ma-
łych budynków użyteczności publicznej.

Możliwości systemu
System automatyki domowej by-Me jest roz-
wiązaniem uniwersalnym, pozwalającym 
użytkownikowi na dopasowanie do włas-
nych potrzeb i integrację wielu funkcji:

• sterowanie oświetleniem on/off, bądź 
sterowanie natężeniem oświetlenia,

• sterowanie roletami/żaluzjami/markizami,
• sterowanie ogrzewaniem,
• symulację obecności,
• system alarmowy i przeciwwłamaniowy,
• system wideo domofonowy,
• system audio,
• czujniki wody i gazu,
• monitoring zużycia energii, gazu, wody,
• sterowanie za pomocą iPhona, iPoda,
• sterowanie poprzez GSM,
• zdalny dostęp do systemu poprzez stro-

nę www.

Oszczędność
Zastosowanie systemu automatyki domo-
wej, zamiast instalacji tradycyjnej, pozwa-
la nawet na kilkudziesięcioprocentowe 
zmniejszenie zużycia energii. Zatem z jednej 
strony zastosowanie inteligentnego systemu 
zwiększa możliwości, usprawnia działania 
i  zapewnia komfort, a  z  drugiej strony po-
zwala na zaoszczędzenie pieniędzy. Wyso-
kość uzyskanej oszczędności zależy od typu 
budynku, jego parametrów oraz zastosowa-
nych rozwiązań, takich jak:

• sterowanie ogrzewaniem,
• sterowanie oświetleniem,
• sterowanie żaluzjami/roletami,
• sterowanie wentylacją.

System automatyki budynków by-Me
W  ostatnich latach, rynek 

inteligentnych instalacji, zarówno 
dla małych, jak i  dużych 

obiektów, przeżywa bardzo 
dynamiczny rozwój i  z  każdym 
rokiem takie rozwiązania stają 

się coraz bardziej popularne. 
Tylko w  ciągu ostatnich kilku 

lat na polskim rynku pojawiło 
się kilkanaście takich systemów 
i  z  każdym rokiem prześcigają 

się w  proponowaniu nowych 
rozwiązań.

Oszczędność kształtuje się zazwyczaj na 
poziomie od 11% do 32%.

Wielofunkcyjne przyciski i panele 
dotykowe
Przyszły użytkownik instalacji inteligen-
tnej przy wyborze systemu kieruje się 
przede wszystkim dwoma czynnikami: 
ceną oraz wyglądem zewnętrznym urzą-
dzeń, które zostaną zamontowane w  po-
mieszczeniach – przyciski, panele dotyko-
we.  Zazwyczaj sterowanie odbywa się za 
pomocą tradycyjnych przycisków. Bardziej 
zaawansowane systemy, jak system firmy 
VIMAR, proponuje szereg różnych rozwią-

zań, takich jak przyciski programowalne, 
przyciski dotykowe oraz panele dotykowe 
różnych wielkości. Zazwyczaj przyciski, 
pozwalają realizować podstawowe funkcje 
lub sceny (suma kilku akcji, które można 
aktywować w dowolnym momencie za po-
mocą jednego przycisku), natomiast panele 
umożliwiają sterować całym pomieszcze-
niem (małe panele) lub domem (duże pa-
nele). Dużą zaletą panelu dotykowego jest 
możliwość zarządzania wszystkimi funk-
cjami budynku z  jednego miejsca. Dodat-
kowo duże panele (4,3” oraz 10”), mogą być 
jednocześnie panelami wewnętrzni wideo-
domofonu.

Panel dotykowy 4,3” z funkcją wideodomofonu

Wizualizacja oparta o zdjęcie rzeczywistego obiektu
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System automatyki budynków by-Me

REKLAMA

stępne dla instalacji tradycyjnej i inte-
ligentnej,

• nowa seria ramek ozdobnych EIKON 
CHROME,

• urządzenie pozwalające na monitoring 
zużycia energii elektrycznej dla sieci-
trójfazowej,

• urządzenie umożliwiające wizualiza-
cję i monitoring zużycia energii, wody 
i gazu – rozwiązanie dla systemu inte-
ligentnego,

• web serwer dla systemu KNX.
Astat Sp. z o.o.

wielkości kolorowych paneli dotyko-
wych,

• osoby ceniące wygodę mogą sterować 
i  zarządzać całym domem poprzez tab-
let, iPhone, iPad, telefon komórkowy czy 
inne,

• będąc na wakacjach mamy możliwość 
sprawdzenia systemu czy sterowania 
nim z  dowolnego miejsca na ziemi po-
przez stronę www. 

Nowości
Każdego roku firmy VIMAR, wprowadza na 
rynek nowe serie produktów oraz posze-
rza funkcjonalność systemu inteligentnego  
by-Me. 
W 2013 roku wprowadzono na rynek:

• nowa seria produktów – ARKE (do-
stępna zarówno dla instalacji elek-
trycznej, tradycyjnej, jak i  dla syste-
mu inteligentnego – panel wideodo-
mofonu),

• nowe ramki ozdobne serii EIKON EVO,
• ściemniacze LED oraz RGB 

dla instalacji tradycyjnej oraz 
inteligentnej.

Natomiast w roku 2014, dostawca ma za-
planowane następujące nowości:

• szklane przyciski Tactile, które umoż-
liwiają dobranie pokazywane symbolu 
z grupy 192 symboli – rozwiązanie do-

Sterowanie
W  automatyce domowej by-Me mamy wie-
le możliwości sterowania – w zależności od 
potrzeby, możemy dobrać odpowiednie ele-
menty, które najlepiej będą do nas pasować:

• osoby ceniące sobie tradycjonalizm 
mogą wybrać przyciski programowalne, 
które wizualnie niewiele różnią się od 
tradycyjnych rozwiązań, 

• osoby lubiące nowoczesność mają moż-
liwość wyboru z  pośród kilku różnych 

Nowe przyciski dotykowe Tactile, 
dostępne w trzech kolorach szkła i dwóch 
kolorach poświetlenia

Panel wewnętrzny wideodomofonu serii 
ARKE


