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ZNAJDŹ IDEALNE
ROZWIĄZANIE SMART
Stwórz inteligente oraz bezpieczne
miejsce dla Ciebie i Twojej rodziny.

ZESTAW GŁOWIC TERMOSTATYCZNYCH
SMART VALVES SET
Oszczędzaj nawet do 37% na zużyciu energii oraz zredukuj emisję
dwutlenku węgla z inteligentnym termostatem NETATMO Valves.
Zarządzaj centralnym ogrzewaniem mieszkania ze smartfona. Zmieniaj
oraz reguluj temperaturę w pomieszczeniach z domu, podróży i każdego
innego miejsca na świecie. Wróć z wakacji i zastań ustawioną wcześniej
temperaturę. Stwórz plan w oparciu o codzienne czynności dla każdego
pomieszczenia. Zapewniaj komfort cieplny tylko w tych pomieszczeniach
w których potrzebujesz - w danej chwili w ciągu dnia oraz w nocy podczas
snu...

SMART LOCK
NUKI Smart Lock to inteligentny system pasujący do większości zamków,
który zamknie lub otworzy drzwi bez używania klucza, rozpoznając Twój
smartfon lub smart watch.
System może być obsługiwany za pomocą darmowej aplikacji „NUKI
SMART LOCK“ dostępnej w App Store oraz Google Play. Aplikacja
umożliwia przypisanie stałych dostępów dla różnych użytkowników
w danych przedziałach czasowych, określonych dniach lub stały dostęp.

www.salonydenon.pl

SMART INDOOR CAMERA

SMART OUTDOOR CAMERA

DOORBELL

Jedyna Inteligentna Kamera Domowa
potrafiąca rozpoznawać twarze oraz
zapewniająca dostęp do wszystkich funkcji

Otrzymuj ostrzeżenia w czasie rzeczywistym
i zmuś intruzów do ucieczki w przypadku
wejścia na teren Twojej posiadłości.

Możesz odpowiedzieć na każde pukanie do
drzwi za pośrednictwem swojego smartfona –
bez względu na to, czy jesteś w domu, w pracy,
czy na drugim końcu świata.

bez dodatkowych opłat abonamentowych.
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Żyjemy w ciekawych czasach. Ostatnie półtora roku zmieniło nasze
życie diametralnie. Większość czasu spędzamy w domach. Pracujemy,
uczymy się, relaksujemy. Ostatni okres to był boom na remonty i wyposażenie mieszkań, podczas gdy inne
branże kulały i o mały włos nie
padły. Na potęgę zaczęliśmy interesować się wszystkim, co związane
jest z naszymi domami, a już przede
wszystkim dużym zainteresowaniem
cieszą się wszelkie tematy związane
ze SmartHome.
Przekazujemy w Wasze ręce wydanie specjalne iMag SmartHome,
w którym pokazujemy najciekawsze,
naszym zdaniem, produkty dostępne
na rynku. Pokazujemy Wam różne
możliwości na stworzenie inteligentnego domu, od najprostszych,
po te bardziej złożone. W numerze
znajdziecie mnóstwo sprzętu i akcesoriów, które ułatwią i umilą nasze
codzienne życie.
Zapraszam do numeru!
Dominik Łada
Partnerzy wydania:

REDAKCJA
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Inteligentne budynki w Polsce okiem
Waldemara Niedzieli z Somfy – wywiad
Większość czytelników iMagazine to zdecydowanie fani technologicznych
nowinek, ale jak wygląda podejście do inteligentnych budynków w całej
Polsce? Co czeka nas w najbliższym czasie w związku z rozwojem IoT i o co
jest kluczem do zielonego budownictwa? Na te i wiele pytań odpowiada
Waldemar Niedziela z Somfy specjalizujący się od lat w automatyce
budynków członek Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego.

W Y WIAD
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Jak Pan ocenia świadomość Polaków co do inteligentnego domu? Czy
Polacy chcą mieszkać w inteligentnych domach, a może już mieszkają?
Według badań, które Somfy regularnie prowadzi, większość Polaków
zetknęła się z pojęciem „dom inteligentny”. Co więcej, zdaniem respondentów w ciągu pięciu lat rozwiązania Smart Home znajdziemy w prawie co drugim gospodarstwie domowym. Systematycznie zwiększa się
liczba produktów, które mogą działać podłączone do internetu, a które
ułatwiają nam codzienne życie. Co więcej, z roku na rok coraz większa
liczba projektów i domów energooszczędnych uwzględnia właśnie automatykę sterującą centralną, która pozwala zarządzać i integrować instalacje znajdujące się w budynku.
Tu muszę zatrzymać się na chwilę przy definicji, bo zdarza się, że Smart
Home postrzegamy jako coś w rodzaju „gadżetu”. Tymczasem dom
inteligentny ma realne walory użytkowe. Smart Home to zintegrowane
sterowanie osłonami zewnętrznymi i wewnętrznymi, bramami, systemem ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oświetleniem oraz systemem
alarmowym za pomocą aplikacji. To służy racjonalnemu wykorzystaniu
energii, zapewnia nam bezpieczeństwo i komfort.
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Czy osobiście uważa Pan, że inteligentny dom zmienił Pana życie? Czy
jakoś istotnie na Pana codzienność (poza zawodową) wpływają produkty Somfy?
Dla mojej rodziny i dla mnie priorytetem jest bezpieczeństwo. Mieszkam
na przedmieściach, zdecydowałem się na rolety zewnętrzne wyposażone w napędy Somfy między innymi po to, by zapewnić sobie poczucie prywatności i bezpieczeństwa. Gdy jeszcze przed pandemią często
wyjeżdżałem z domu na dłużej, korzystając z centrali sterującej, mogłem
ustawiać odpowiednie scenariusze, by symulować moją obecność dzięki
smart roletom. Ponadto monitoring przed domem i bieżący podgląd
obrazu z kamer w aplikacji w smartfonie dawał mi również poczucie
spokoju, bo będąc w dowolnym miejscu, mogłem sprawdzić, co się
dzieje. Odkryłem też nowy rodzaj komfortu. Rolety z naszymi napędami,
które są zasilane energią słoneczną, zdecydowanie pomagają chronić
wnętrza przed przegrzaniem, szczególnie latem.
Jak Pan ocenia ekosystem Apple HomeKit? Czy Apple został w tyle, czy
może też nowe standardy łączności jak Thread i inne inicjatywy sprawią,
że ten system ma przed sobą spory potencjał?
Wraz ze wzrostem zainteresowania użytkowników coraz szerszym zakresem wykorzystania możliwości, jakie niesie ze sobą kompatybilność
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urządzeń domowych, większa liczba producentów stosuje w swoich
urządzeniach standard komunikacji zgodny z HomeKit.
W większości to sprzęty i urządzenia, zwiększające nasze bezpieczeństwo i komfort ich użytkowania. Lista produktów działających w tym
ekosystemie jest imponująca i ciągle rośnie. W tym obszarze również
Somfy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów – nasz system smart
oraz kluczowe produkty z gamy automatyki do zewnętrznych osłon
przeciwsłonecznych współpracują ze standardem Apple.
Jakie zmiany czekają inteligentne domy? Czy czekają nas tu jakieś istotne nowości produktowe
i technologiczne w najbliższych latach?

Rozwiązania Internetu
Rzeczy IoT z perspektywy
użytkownika końcowego
powinny cechować się prostotą i łatwością dostępu.
Zatem kluczem do sukcesu
jest tu szeroko pojęta kompatybilność, co pozwoli
klientom tworzyć swój dom
inteligentny jak najlepiej
dopasowany do potrzeb
domowników na podstawie rozwiązań czołowych
producentów.

Rozwiązania Internetu Rzeczy IoT z perspektywy
użytkownika końcowego powinny cechować się
prostotą i łatwością dostępu. Zatem kluczem do
sukcesu jest tu szeroko pojęta kompatybilność, co
pozwoli klientom tworzyć swój dom inteligentny
jak najlepiej dopasowany do potrzeb domowników
na podstawie rozwiązań czołowych producentów.
Dzięki temu powstanie wszechstronny i użyteczny
system, obejmujący właśnie osłony, bramy, oświetlenie, ogrzewanie, systemy alarmowe, którymi
można sterować w jednej aplikacji w smartfonie.
Rozwiązania Somfy dziś współpracują z produktami różnych dostawców, aby wspólnie tworzyć
kompleksowy ekosystem domowy.
Jak ma się inteligentny dom do ekologii? Czy inteligentny dom zarazem może być lepszy, zdrowszy,
bardziej ekologiczny?
W mojej ocenie to absolutnie kwestia kluczowa.
Wszyscy stoimy przed wielkim wyzwaniem reduk-

cji emisji i ograniczenia zapotrzebowania na energię. Nic tak skutecznie
nam w tym nie pomoże, jak właśnie świadome zarządzanie instalacjami
czy kontrolowanie zużycia energii dzięki automatyce sterującej centralnej. Współcześni inwestorzy, jak instytucje, przemysł czy deweloperzy,
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świadomie za priorytet uznają efektywność energetyczną. Dziś nadal za
ok. 40% konsumpcji energii odpowiadają właśnie budynki, a my mamy
coraz mniej czasu, by ten trend odwrócić. Dyrektywy unijne i warunki
techniczne wskazują wyraźnie, jakie parametry powinien mieć budynek,
właśnie z myślą o ekologii i energooszczędności.
Z jednej strony mówimy o inteligentnych domach, mieszkaniach,
a z drugiej strony występuje w Polsce problem tzw. patodeweloperki.
Czy widać większą świadomość i wymagania klientów, które zmienią
ten stan? Czy jest szansa na lepsze, ciekawsze mieszkania w niedalekiej
przyszłości?
Z mojej perspektywy rynek polski cechuje się wysoką jakością obiektów budowanych przez deweloperów. Jednak przy tak dużej skali nie
wszyscy inwestorzy będą mieli tak samo wysoko rozwiniętą świadomość
tego, co to znaczy budować naprawdę dobrze. Wspomniane już przeze
mnie warunki techniczne nie pozwalają budować obiektów o złych
parametrach. Co więcej, w 2030 r. nowo budowane i nowo projektowane
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mają być zeroemisyjne, a do 2050 r. – również wszystkie już istniejące obecnie. W tym obszarze z pomocą inwestorom i deweloperom
przychodzi nowy typ certyfikacji ZIELONY DOM dla budynków wielorodzinnych. Bardzo precyzyjnie wskazuje budynki, które w całym procesie projektowania, realizacji i późniejszego użytkowania są przyjazne,
energooszczędne i zdrowe do mieszkania z uwzględnieniem wszystkich
aspektów zielonego budownictwa.
Inteligentne budynki to jednak nie tylko prywatne domy i mieszkania.
Jak sytuacja wygląda w większych projektach w Polsce?
Dziś nie wyobrażam sobie nowoczesnego budynku użyteczności
publicznej bez zastosowania BMS, czyli Building Management System. To
niezbędny integralny element, pozwalający efektywnie zarządzać m.in.
zużyciem energii w szpitalach, przedszkolach, budynkach edukacyjnych,
a także w biurowcach. Większość z tych obiektów podlega certyfikacji, aspekt związany z energooszczędnością i funkcjonalnością już na
samym etapie przygotowania projektu uwzględnia zastosowanie rozbudowanego systemu automatyki. Jako przykład mogę podać znajdujące
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się w Łodzi Centrum Badań i Rozwoju BSH
Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o,
jeden z najważniejszych ośrodków R&D
w Grupie BSH na świecie.
Jako że jesteśmy magazynem technologicznym, to na koniec chciałbym zapytać także
o to, jakie inne technologie poza tymi związanymi z Smart Home są dla Pana istotne?
Na co dzień w Somfy zajmuję się automatyką budynkową. Polska będzie należeć do
grupy największych beneficjentów funduszy
unijnych wspierających termomodernizację
budynków już istniejących. W związku z tym
powinniśmy się skupić, aby przygotować
kompleksowe rozwiązania, które projektom modernizacyjnym i termomodernizacyjnym będą pozwalały w jak najmniej
kolizyjny sposób uzyskać najwyższą efektywność energetyczną. Dlatego już dziś nad
tym pracujemy, by dostarczać rozwiązania
minimalizujące okablowanie, co jest ważne
chociażby dla budynków o charakterze
zabytkowym. Przystosowujemy urządzenia
do działania z kolejnymi protokołami komunikacji, jak na przykład BACnet. Bo istotą
rozwiązań technologicznych jest umożliwienie sterowania w jednym miejscu wszystkimi funkcjami budynku właśnie w drodze
do redukcji emisji.

NA START

NA START

DOMINIK ŁADA
@dominiklada
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Jak zacząć zabawę
w inteligentny dom?
Może to być dla wielu dziwne, ale dopiero od paru miesięcy zająłem się
na poważnie zamienianiem swojego domu w dom inteligentny. Dominik,
człowiek siedzący w tej branży od tylu lat, wcześniej się tym nie zajmował?
Jak to możliwe? A jednak.

NA START
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Nie to, że chciałem się wytłumaczyć, ale przyznam, że wcześniej nie
widziałem specjalnego zastosowania w moim życiu dla takich rozwiązań.
Dopóki mieszkałem w mieszkaniu, nie mogłem znaleźć zbyt wielu zastosowań do wszelkich inteligentnych gadżetów domowych, wpisujących się
w ideę Smart Home. Oczywiście miałem jakieś pojedyncze urządzenia,
które łączyły się z internetem lub bezpośrednio z moim telefonem, ale nie
korzystałem z nich za często.
Sytuacja zmieniła się w połowie zeszłego roku, kiedy zdecydowaliśmy się,
oczywiście na fali pandemii, wynieść z centrum Warszawy poza miasto, do
domu. Pierwsze tygodnie zamknięcia w czterech ścianach mieszkania były
wystarczające, aby podjąć taką decyzję. Nigdy nie mieszkałem w domu.
Cała moja rodzina to od pokoleń mieszczuchy.

Warto zastanowić się, do czego będziemy potrzebowali naszego
Smart Home? Czy chcemy tylko monitorować, co się dzieje
w domu pod naszą nieobecność, czy chcemy iść dalej i prosty
monitoring połączyć z jakimiś zabezpieczeniami?
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Życie w mieszkaniu jest bardzo wygodne. Nie musimy martwić się o wiele
spraw – ochrona pilnuje i monitoruje, ktoś zajmuje się trawnikiem przed
blokiem, sąsiedzi spojrzą, czy wszystko OK i podleją kwiatki, ogrzewanie
i ciepła woda są miejskie itd. Można wymieniać długo te plusy. Jednak są
też minusy, o których przekonaliśmy się, gdy lockdown zmusił nas, abyśmy
nie wychodzili. Ten problem nie dotyczył właścicieli domów, którzy mają
ogródki – do własnego ogrodu nikt nie zabroni wyjść. To jest niewątpliwie
duży plus, jednak wyniesienie się do domu to, w szczególności dla osoby
takiej jak ja, bez doświadczenia, duży krok i wyjście ze strefy komfortu.
Wszystkie te plusy, o których wspomniałem wcześniej, okazują się wyzwaniami, z którymi trzeba sobie jakoś poradzić. I właśnie w tym momencie
zacząłem dostrzegać sens i potrzebę wprowadzenia do swojego życia inteligentnego domu.
Może macie inne przemyślenia, może inne względy Wami kierują. Jedno
jest pewne, że wejście, wprowadzenie do swojego domu inteligentnych
rozwiązań wiąże się ze stworzeniem bardzo szczegółowego planu.
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Proponuję zacząć od zrobienia sobie
rachunku sumienia. Warto zastanowić się, do
czego będziemy potrzebowali naszego Smart
Home? Czy chcemy tylko monitorować, co się
dzieje w domu pod naszą nieobecność, czy
chcemy iść dalej i prosty monitoring połączyć z jakimiś zabezpieczeniami? Czy chcemy
mieć możliwość kontroli nad oświetleniem
i jego zdalnym włączaniem i wyłączaniem
z telefonu, czy raczej chcielibyśmy, aby była
pełna automatyka, rozbudowane scenariusze, co, jak i kiedy miałoby się samo włączać?
To tylko pierwsze pytania, jakie sam sobie
zadałem. Zdaję sobie sprawę, że każdy jest
inny i każdy ma inne potrzeby i oczekiwania.
Zrobienie sobie takiego rachunku sumienia
pomoże nam w podjęciu decyzji, jakie rozwiązania wybrać i na co się zdecydować.
Trzeba pamiętać, że pojęcie „inteligentny
dom” jest bardzo szerokie. Jednym wystarczy
kontrola nad żarówką, a inni potrzebują mieć
cały dom zintegrowany. Od tego zależy też,
jaki system wybierzemy jako nasz główny.
Dla wielu z Was pewnie pierwszym wyborem będzie Apple’owy HomeKit, ale może
się okazać, że lepszym rozwiązaniem będzie
kontrola naszego domu przez Amazon Alexa,
Google Assistant, Samsung SmartThings albo
Xiaomi Home. Jeszcze inni mogą wybrać rozwiązania Fibaro. To są tylko najpopularniejsze
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platformy, które wymieniłem, ale nie wszystkie. Trzeba zacząć od głębokiego zastanowienia się, z jakich urządzeń będziemy korzystać, z jakich
korzysta nasza rodzina lub inni domownicy. Czasem warto też zastanowić
się, czy nie zdecydować się na różne systemy zamiast jednego. Dywersyfikacja jest zawsze w takich sytuacjach bezpieczniejsza – może warto
wspomniane oświetlenie i gniazdka kontrolować z jednego systemu,
a z drugiego kamery i czujniki odpowiedzialne za bezpieczeństwo?
Kolejnym bardzo ważnym elementem na samym początku, jest internet
i odpowiednia sieć bezprzewodowa, w jakiej nasz system będzie działać.
Trzeba pamiętać, że choć wchodzi już Wi-Fi 6 i szybkie routery są coraz
bardziej dostępne, to nadal większość inteligentnych urządzeń działa na
starej, wolnej sieci 2,4 GHz. Jednym wystarczy podstawowy router od operatora, ale już innym potrzebne będzie coś mocniejszego, z lepszym zasięgiem. Mesh albo kilka repeaterów lub powerline’ów.
Ostatnią rzeczą na starcie, o której zazwyczaj nie pamiętamy podczas zastanawiania się nad tworzeniem inteligentnego domu, jest… sieć elektryczna.
Powinniśmy zastanowić się, czy w miejscu, gdzie mieszkamy, mamy częste
przerwy w dostawie prądu? Inteligentny dom nie lubi, gdy prądu brakuje. Po
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takiej przerwie zawsze coś się dzieje – albo coś się rozłączy, albo coś się nie
włączy po ponownym włączeniu prądu itd. Poza tym standardowa instalacja
elektryczna, którą mamy w domach czy mieszkaniach, zazwyczaj nie jest
dostosowana do montowania w nią „out of the box” rozwiązań smart. Albo
mamy za mało kabli w wiązce, albo puszki w ścianach są za małe itd. To też,
jak widzicie, warto dobrze przemyśleć, jeśli nie chcemy mieć problemów.
W tym miejscu polecam konsultację z elektrykiem już na wstępie [korekta
sobie przypomina, ile ścian trzeba było kuć, ile metrów kabli kłaść, ile gniazdek wstawiać nowych pod inteligentny dom… – przyp. korekty].
Jak widzicie, pytań i przemyśleń na samym starcie jest mnóstwo. Wiele
z nich to fundamentalne sprawy, dlatego bardzo interesują mnie Wasze
zdanie, przemyślenia i pomysły, jak zaczęliście swoją przygodę z inteligentnym domem. Czego Wy oczekujecie od inteligentnego domu? Liczę, że
będzie to ciekawy początek dyskusji.
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Kiedy zacząć myśleć o SmartHome?
Najlepiej już na wczesnym etapie
projektowania domu
Współczesny świat inteligentnego domu jest co do zasady plug&play.
Można w każdej chwili uzupełnić swój dom czy mieszkanie o elementy
SmartHome i to często bez wiedzy eksperckiej albo wsparcia elektryka.
Mimo wszystko warto myśleć o tym znacznie wcześniej. Dlaczego?
O czym warto pamiętać? Co warto zrobić jeszcze na etapie budowy lub
projektowania? Pomyślmy.
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Istnieje powiedzenie, że pierwszy dom budujemy dla wroga, drugi dla przyjaciela, a dopiero trzeci dla siebie. I zdecydowanie coś w tym jest. Poczynając
odpowiednie przygotowania, zbierając wcześniej doświadczenie oraz sięgając
po wsparcie ekspertów, jesteśmy natomiast w stanie już za pierwszym razem
osiągnąć sukces. A w wielu aspektach warto się często „doktoryzować”, nawet
pomimo korzystania z doradców. Tak jest chociażby z Inteligentnym Domem,
w którego przypadku dobrze jest mieć własną opinię, rozumieć swoje
potrzeby i myśleć z wyprzedzeniem.
Projektując współczesny dom, trzeba mieć w głowie idee Smart Home, nawet
jeśli nie zamierzamy go takowym czynić w dniu wprowadzenia się. Zdecydowanie taniej, łatwiej i wygodniej jest poprowadzić przewody elektryczne już
na starcie niż robić generalny remont w przyszłości – choć i w tym przypadku
nie jesteśmy bez wyjścia.

Kable, kable, kable – to wciąż podstawa
Choć mamy rok 2021, trzecią dekadę XXI wieku to wciąż przewody stanowią podstawę połączenia i jakiś pewnik. Owszem, ostatecznie sięgamy po
telefon, łączność Wi-Fi, ten telefon ładujemy bezprzewodowo, ale tzw.
backstage wciąż musi być przewodowy albo przynajmniej dobrze, aby był,
chociażby jako zabezpieczenie.
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Warto rozmieścić znacznie więcej przewodów
elektrycznych niż nam się pierwotnie wydaje.
Osobiście mam ulokowane na przykład
gniazdka w salonie w podłodze i są genialnym rozwiązaniem do podpięcia lamp podłogowych, ale też sterowania funkcją relaksu
w kanapie. Natomiast w domowym biurze
dzięki gniazdku w podłodze, schowanym
pod biurkiem, mam to biurko wolnostojące.
Warto też przemyśleć okablowanie wyspy
kuchennej oraz rozmieszczenie gniazdek na
zewnątrz, na tarasie.
O przewodach zasilających nie wolno jednak
zapomnieć w przypadku tych elementów:
rolet, markiz i oświetleniu. Finalnie się to
bardzo szybko doceni, a nie zawsze o tym
pamięta. Rolety zewnętrzne to rozwiązanie,
które naprawdę dobrze przemyśleć i w nie
zainwestować, a jeśli nie zdecydujecie się
na nie na etapie budowy na przykład z racji
ograniczonego budżetu, to dobrze jest i tak
zapewnić odpowiednie okablowanie i miejsce
na roletę z napędem. Jeśli jednak z różnych
przyczyn nie doprowadzimy zasilania do osłon
zewnętrznych, wówczas możemy jeszcze
posiłkować się roletami z napędem zasilanym
energią solarną. Wówczas musimy poprosić
instalatora o dobór rozwiązania wyposażonego
w panel fotowoltaiczny.
Pamiętajmy, że rolety to nie tylko komfort
związany z osłoną przed słońcem latem. To
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także komfort termiczny i wizualny – nienagrzane pomieszczenia w upalny
dzień pozwalają nam znacznie mniej korzystać z klimatyzacji, a zacieniona
przestrzeń ułatwia oglądanie TV czy korzystanie z komputera bez odbijających się w ekranach promieni słonecznych. Rolety zewnętrzne sprawdzą
się też zimą – między oknem a osłoną tworzy się poduszka termiczna, co
poprawia parametry izolacyjne okien i zapobiega utracie ciepła przez fasadę.
Ponadto to również zwiększone bezpieczeństwo budynku.
Podobnie sprawa ma się z markizami tarasowymi, których nie musimy instalować w momencie wykańczania elewacji budynku. Jednak doprowadzenie
zasilania na etapie budowy oszczędzi nam sporo nerwów, ułatwi instalację,
a w rezultacie naszą codzienność w przyszłości. Koszty dodatkowego przewodu to kilkadziesiąt złotych przy kilkunastu metrach, a w przyszłości zaoszczędzimy o wiele więcej, nie ingerując w elewację, by doprowadzić zasilanie.
Estetyka takiego rozwiązania też będzie o wiele wyższa.
Oto co na temat karniszy, rolet i markiz i przygotowań pod ich instalacje mówi ekspert Somfy, Adam Bieniewski, product marketing manager
Somfy Polska.
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Nasz nowy dom ma służyć nam i naszym bliskim, dlatego warto zadbać o jego właściwy
klimat. Tu ogromną rolę odgrywa światło.
Z jednej strony rolety zapewnią nam komfortowy dostęp do słońca – wpuszczając poranne
promienie do wnętrz, miło zaczniemy dzień,
a wieczorem zamykając rolety, zadbamy
o naszą prywatność. Z drugiej strony łatwe
zarządzanie oświetleniem zapewni nam wysoki
poziom komfortu. Dlatego na etapie projektu
i budowy warto zadbać, aby za włącznikami
światła były zamontowane puszki z kieszeniami, czyli z dodatkowym miejscem na montaż odbiorników do oświetlenia. Ten drobny
zabieg pozwoli nam dosłownie jednym kliknięciem w aplikacji TaHoma® kreować atmosferę
domu dopasowaną do naszych potrzeb. Na
wieczór filmowy przyciemnimy oświetlenie,
tworząc odpowiedni nastrój, a podczas home
office – tak ustawimy poziom oświetlenia, by
sprzyjał twórczej i efektywnej pracy.
Przewody to także przewody internetowe.
Owszem, warto mieć w domu dobrą sieć Wi-Fi
opartą o technologie Mesh. Natomiast dobrze,
aby routery między sobą komunikowały się
przewodowo. Zaleca się przeciągnąć przewód
ethernetowy także w okolice telewizora, a bezpieczniej po prostu zrobić sieć – jak nie do
każdego pokoju, to przynajmniej na każdym
piętrze. To spore zabezpieczenie dające później
swobodę w podłączaniu urządzeń i możliwość
osiągania dużych prędkości.
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Warto też pomyśleć o rozmieszczeniu kamer zewnętrznych, o przewodach do
sterowania bramą garażową i wjazdową czy położeniu dużej ilości przewodów pod oświetlenie i sterowanie nim. Nie musimy wykorzystywać wszystkich punktów świetlnych, ale mogą one okazać się przydatne w przyszłości.

Projekt, rozsądek i otwartość – tak podchodź do realizacji swojego domu, także tego
inteligentnego
Zostawienie sobie furtki na przyszłość – to najrozsądniejsze, co możemy
zrobić. Przewidując różne warianty, jesteśmy w stanie zaoszczędzić w przyszłości czas i pieniądze, a także zadbać o naszą wygodę i estetykę. Dlatego
też bardzo istotne jest, aby projekt wnętrz czy domu był wykonywany
przez osoby o wyspecjalizowanej wiedzy, a każdy taki projekt można skonsultować z doradcami na przykład marki Somfy, którzy pomogą dobrać
odpowiednie do naszej inwestycji rozwiązania i podpowiedzą, jak przygotować instalacje. Odpowiednio przygotowana elektryka, a wraz z nią teleinformatyka powinny stanowić jeden z elementów naszego projektu.
Wskazane jest wykazanie się rozsądkiem i otwartością na przyszłość. Dom
budujemy na lata, często na całe przyszłe życie. Oczywiście nie przewidzimy
w pełni, jak zmieni się technologia, ale na wiele rzeczy możemy być przygotowani zawczasu.
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Wszystko, co musisz wiedzieć,
aby zacząć przygodę z Apple HomeKit
Apple HomeKit wydaje się naturalnym wyborem ekosystemu
inteligentnego domu dla każdego posiadacza iUrządzeń. To właśnie
ścisła integracja ze sprzętem z nadgryzionym jabłkiem jest jego
największą zaletą. Masz ikonkę Dom w swoim iPhonie – to masz
HomeKit. Co zrobić, aby na serio zacząć swoją przygodę z SmartHome
w wersji Apple’owej?

STREFA HOMEKIT

36

Czym jest HomeKit i czego potrzebujemy dla jego
działania?
HomeKit to ekosystem urządzeń smart zintegrowanych ze sprzętami Apple.
W skład wchodzą certyfikowane urządzenia działające dzięki łączności
Wi-Fi, Bluetooth, Thread, a wkrótce też Matter. Aby móc cieszyć się użytkowaniem takich urządzeń w podstawowym zakresie, wystarczy nam iPhone
oraz dany sprzęt, np. inteligentne gniazdko albo zawór do sterowania wodą.
Jeśli jednak chcemy mieć do tych urządzeń ciągły dostęp, niezbędne będzie
centrum akcesoriów w postaci głośnika HomePod (w tym HomePod Mini)
lub przystawki Apple TV (od 4 generacji wzwyż). Centrum akcesoriów może
być też iPad pozostawiony w domu, ale to wciąż raczej rozwiązanie prowizoryczne. Trzeba pamiętać także, że również część akcesoriów wymaga swoich
bramek. Na przykład żarówki Philips HUE dla pełnej funkcjonalności wymagają mostka (Hue Bridge), podobnie żarówki IKEA.

Największe zalety Apple HomeKit
Dlaczego warto zainteresować się HomeKitem? Po pierwsze dlatego, że
aplikacja dom jest dostępna od razu na iPhonie, iPadzie, komputerze Mac
czy zegarku Apple Watch. Do scen i wybranych akcesoriów, w tym kamer,
dostęp mamy z Apple TV i tym samym z telewizora. Głosowo możemy
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sterować także za pomocą HomePodów. W przypadku iPhone’a sceny
i ulubione akcesoria mamy zawsze pod ręką na pasku sterowania. Sporym
atutem HomeKit jest także ścisła integracja urządzeń od różnych producentów. W jednym miejscu mamy żarówki Philipsa, IKEA, LEDVANCE itd., a obok
zamek Nuki czy podlewanie Gardena albo rolety Somfy. Całość w jednym
miejscu, podobnie jak w systemach od konkretnych producentów, np.
Xiaomi Mija. W przypadku Amazon Alexy czy Google Home kluczowa jest
jednak obsługa głosowa, a interfejs w aplikacji to tylko dodatek do aplikacji
poszczególnych producentów. W przypadku HomeKit to do aplikacji producentów akcesoriów możemy zaglądać sporadycznie bądź wcale.
Apple HomeKit pozwala na tworzenie automatyzacji, scen, łączenia urządzeń
ze sobą. Także aplikacja Skróty daje jeszcze większe możliwości personalizacji.

Ograniczenia w Apple HomeKit
Świat HomeKita nie jest idealny. Przede wszystkim urządzenia zgodne
z HomeKit są często droższe od rozwiązań alternatywnych. Także gama
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kompatybilnych urządzeń jest dość ograniczona. Chodzi przede wszystkim
o kategorie urządzeń – brakuje np. ekspresów do kawy, robotów sprzątających oraz pozostałych sprzętów AGD. Problematyczne jest też np.
równoczesne posiadanie bramy wjazdowej i garażowej zintegrowanych
z HomeKit, ponieważ w CarPlay przewidziana jest możliwość otwierania
tylko jednej bramy w szybki sposób. Przy czym HomeKit wciąż jest rozwijany i z pewnością część funkcji się jeszcze pojawi. Natomiast te problemy
z dwiema bramami czy obecnością jedynie wideodzwonków, a nie wideodomofonów jest związana z tym, że domy w Stanach Zjednoczonych
i wielu krajach Europy Zachodniej wyglądają inaczej niż w Polsce.
Do systemu Apple HomeKit można też dodać wiele urządzeń pierwotnie
niekompatybilnych z nim. A to za sprawą Homebridge’a czyli nieoficjalnego rozszerzenia, do którego potrzebujemy np. Raspberry Pi. To poszerza
możliwości HomeKit, ale też nie jest już dla każdego – to zabawa dla świadomych użytkowników, którzy lubią nieco majsterkować. Natomiast podstawowy HomeKit zdecydowanie jest dla każdego, jest prosty w obsłudze,
a nawet konfiguracji.
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Przyszłość w jasnych barwach
To, jak będziemy wykorzystywać HomeKit, zależy od naszych potrzeb.
Jeśli cała nasza rodzina korzysta z urządzeń Apple i zamierzamy to kontynuować, to zdecydowanie jest to najlepsze obecnie rozwiązanie do
kontroli inteligentnego domu za pomocą urządzeń z nadgryzionym jabłkiem. Podobnie jak cała tematyka SmartHome, jest dopiero w rozkwicie i w kolejnych latach powinien w pełni pokazać swój potencjał. Duże
nadzieje pokłada się w nowym standardzie Matter, który powinien spowodować dostępność większej liczby urządzeń w różnym przedziale cenowym. W HomeKit powinny pojawić się też kolejne kategorie produktów.
Pożywiom uwidim.
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Wszystkie nowości
w HomeKit w iOS 15
Debiutujący właśnie iOS 15 oraz pozostałe systemy Apple wnoszą kilka
istotnych nowości w działanie ekosystemu urządzeń HomeKit. Dla
niektórych z nich wystarczy wyłącznie nowa wersja iOS, natomiast
część funkcji będzie dostępna wyłącznie za sprawą wybranych nowych
lub zaktualizowanych urządzeń. Oto co zmieniło się w świecie HomeKit:
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HomeKit Secure Video
– więcej kamer i wykrywanie
paczek
Użytkownicy kamer podpiętych pod Apple
HomeKit doświadczą wraz z iOS 15 najwięcej
zmian. Po pierwsze na podglądzie kamery
będzie skrót do sterowania innymi urządzeniami. Teraz szybciej otworzymy bramę,
gdy ktoś będzie widoczny na podglądzie,
czy odblokujemy drzwi wejściowe. Ponadto
kamery będą w stanie wykryć paczkę. Czasem zdarza się, że kurier tylko czmychnie
i nasza kamera go nie wykryje, ale będzie
w stanie nas powiadomić, że pod domem
leży paczka.
Co ważne, teraz mając największy plan
iCloud, będzie można korzystać z nieograniczonej liczby kamer w ramach HomeKit
Secure Video (wcześniej 5); w niższych
pakietach natomiast zamiast jednej kamery,
mamy 5.

Home Keys – klucze do domu
w „portfelu”
Home Keys to ta funkcja, która na razie nie
działa z racji braku odpowiednich urządzeń
lub ich aktualizacji. Natomiast w przyszłości,
aby otworzyć drzwi nie będzie konieczne
korzystanie z aplikacji Home. Klucz do
drzwi będzie dostępny z aplikacji Portfel. To
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umożliwi też dzielenie się kluczami z innymi. Na przykład w ten sposób
możemy udostępnić klucz sąsiadom czy osobie zajmującej się domem.
W tej chwili, aby ktoś mógł otworzyć drzwi z telefonu, musi być przypisany
również do naszego domu.

Nowe urządzenia wspierające Siri i nowe
komendy dla Siri
Kolejną przyszłościową nowością jest wsparcie dla Siri w urządzeniach
innych niż te od Apple. Pierwszym takim urządzeniem będzie Ecobbe
SmartThermostat, który podobnie jak urządzenia Apple będzie reagował
na komendę „Hey Siri”. Czy będzie to w rzeczywistości wyglądało podobnie
jak w przypadku głośników z Amazon Alexa, przekonamy się wkrótce.

Nowa aplikacja dla Apple Watch oraz większe
możliwości w Apple TV
Odświeżona została również aplikacja na zegarek Apple. W WatchOS
8 zarządzanie akcesoriami będzie łatwiejsze, na zegarku podejrzymy również obraz z kamer. Takie usprawnienia na pewno ułatwi kontrolę nad
domem nawet wtedy, gdy nie mamy telefonu pod ręką, a nie jesteśmy czegoś wykonać za pomocą komend głosowych.
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W przypadku tvOS, czyli systemu dla przystawek Apple TV, użytkownicy
dostali również opcję kontroli akcesoriów w pobliżu kamer. Na ekranie
telewizora pojawią się też powiadomienia z kamer oraz te o otwarciu drzwi
czy bramy garażowej.

Matter – będzie wspierany przez HomeKit
Matter, czyli nowy standard urządzeń SmartHome, jest nieco opóźniony i na
poważnie zadebiutuje na rynku dopiero w 2022 roku. Ważne jest jednak to,
że każde urządzenie zgodne z Matter będzie można dodać również do Apple
HomeKit. Należy się spodziewać, że w kolejnych latach zobaczymy prawdziwy wysyp urządzeń z Matter od różnych producentów, w różnym przedziale cenowym. Każdy z nich będzie zgodny z Apple HomeKit.
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Bezpieczeństwo
HomeKit
Używamy na co dzień urządzeń, których utrata bądź przejęcie danych w nich
zawartych przez osoby nieuprawnione i mające złe intencje może spowodować
wiele problemów i trudności. Smartfona pilnujemy jak oka w głowie, o przenośnym
komputerze nawet nie wspominając. Urządzenia smart to jednak już nie tylko telefon
czy tablet. Internet of Things stał się naszą codziennością. Jednym z jego elementów
jest tzw. SmartHome, a jednym ze jego standardów, a raczej ekosystemów jest Apple
HomeKit. Zapytajmy więc, co z bezpieczeństwem SmartHome?
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Zacznijmy z grubej rury. Komunikacja HomeKit jest oparta na systemie kluczy publiczno-prywatnych w standardzie Ed25519. Para kluczy jest generowana dla każdego urządzenia (iOS, iPadOS, macOS) i każdego użytkownika
HomeKit i stanowi ich identyfikator HomeKit używany do autoryzacji komunikacji pomiędzy urządzeniami (iOS, iPadOS, macOS) i akcesoriami HomeKit. Komunikacja pomiędzy akcesoriami HK jest szyfrowana za pomocą
standardu ChaCha20-Poly1305 AEAD stworzonego dla urządzeń IoT. Pełna
dokumentacja jest dostępna dla zaintersowanych na stronach Apple.
Mógłbym dużo miejsca poświęcić dalszym szczegółom technicznym
zabezpieczeń urządzeń HomeKit, ale tylko zagłębilibyśmy się w wysokospecjalistyczne informacje, do których pełnego zrozumienia trzeba być
fachowcem od cyberbezpieczeństwa i zabezpieczeń. Czy musimy nimi być,
żeby korzystać z dobrodziejstw SmartHome?
Czy potrzebujemy jednak wiedzy z zakresu inżynierii, żeby jeździć samochodem? Czy szczegółowa wiedza, jak działa silnik i elektronika w samochodzie, jest nam potrzebna, żeby wsiąść do samochodu i go prowadzić?
Nie. Potrzebujemy jedynie podstawowych wiadomości z obsługi i gwarancji od producenta, że samochód spełnia normy bezpieczeństwa. Większość
pozostałych czynników wypływających na bezpieczeństwo zależy od nas.
To m.in. przestrzeganie przepisów, zachowanie prędkości uzależnionej od
warunków atmosferycznych itd. Podobnie jest z cyberbepieczeństwem,
włączając w to SmartHome. System jest tak bezpieczny, jak jest bezpieczne
jego najsłabsze ogniwo, którym w większości przypadków jesteśmy MY
– użytkownicy. Jeżeli będziemy przestrzegali podstawowych zasad cyfrowej higieny, to nic nam się nie powinno zdarzyć. Tak jak mówimy dzieciom,
żeby nie rozmawiały na ulicy z obcymi, tak powtórzmy sobie podstawy
cyberhigieny, ze szczególnym uwzględnieniem SmartHome.
1. Dostęp administracyjnego do naszego routera, zabezpieczamy silnym
hasłem.
2. Podobnie hasło do Wi-Fi – nie wybieramy 123imiękota i nie będziemy
go rozdawać na prawo i lewo.
3. Najlepiej, jakby router miał możliwość stworzenia wydzielonych sieci
i automatyka domowa miałaby jedną, tylko dla siebie sieć. Drugą sieć
przeznaczylibyśmy na główne urządzenia (np. komputery, smartfony
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i tablety) i w razie potrzeby jeszcze
kolejną, zupełnie odseparowaną od
pozostałych, dla gości nas odwiedzających. Większość współczesnych routerów
pozwala na taką konfigurację.
4. Koniecznie musimy pamiętać o silnym
i unikalnym haśle do naszego Apple ID,
o wieloskładnikowej weryfikacji nawet nie
wspominam. To Apple ID umożliwia kontrolę nad naszym SmartHome opartym na
HomeKit; bez niego nic nie zrobimy, a ktoś
niepowołany mający do niego dostęp
może nam narobić dużych problemów
i szkód. Pamiętajmy, że w ekosystemie
Apple, identyfikator Apple ID jest jednym
z najważniejszych elementów, odpowiada za dostęp do wielu usług, w tym
lokalizacje urządzeń, ich blokowanie etc.
Więc warto dbać, żeby było odpowiednio
zabezpieczone.
5. Wyłomem w bezpieczeństwie mogą być
też niecertyfikowane urządzenia (niedziałające natywnie z HomeKitem) – urządzenie
musi przejść proces certyfikacyjny w Apple,
żeby działać w HomeKit. Ale za pomocą
np. HomeBridge da się podłączyć urządzenia fabrycznie niewspółpracujące. Takie
urządzenie jednak albo źle zabezpieczony
HomeBridge mogą być tylnymi drzwiami
do naszego HomeKit. Wprawdzie nie ma
systemów w 100% odpornych na włamania
i do systemu HomeKit opartego tylko na
certyfikowanych urządzeniach być może
da się włamać, ale na pewno zajmuje to
autor zdjęcia: @bernardhermant
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więcej czasu, energii i wymaga większych środków. Mnie się udało znaleźć
tylko jeden opis włamania do HomeKit za pośrednictwem właśnie HomeBridge. Oczywiście, jeżeli podłączymy do HomeKit oczyszczacz powietrza
za pośrednictwem HomeBridge, to nie znaczy, że od razu nam się ktoś
włamie. Poprawnie skonfigurowane Hombridge, silne hasła i aktualizacje
na bieżąco powinny nas uchronić przed problemami.
HomeKit jest tak samo bezpieczny jak nasz iPhone z aplikacją bankową
i drzwi z tradycyjnym zamkiem. Powinniśmy się zachowywać rozsądnie,
a to znaczy, że nie będziemy rozdawać kodu dostępu do iPhone’a, nie
damy kopii klucza nieznajomym lub osobom nie w pełni godnym zaufania,
nie będziemy klikać podejrzanych linków, nie zainstalujemy aplikacji spoza
oficjalnej dystrybucji, a w atestowanych drzwiach zamontujemy atestowany zamek, nie kupiony na bazarze, używany, u sprzedawcy, który zapewniał, że daje nam wszystkie klucze. Jeśli powstrzymujemy się przed takimi
zachowaniami, to nie powinniśmy się niczego obawiać. SmartHome jest
dużym udogodnieniem. Dopiero w wynajętym mieszkaniu na wyjeździe
zobaczycie, jak dużym, gdy po raz drugi krzykniecie: „Hey Siri, turn off the
lights”, a Siri nic i trzeba będzie się wygrzebać łóżka, żeby zgasić światło.
Apple dokłada wszelkich starań, żeby ich systemy były bezpieczne. Oczywiście pojawiają się luki w zabezpieczeniach, w większości przypadków
są szybko łatane. Powierzamy Apple nasze finanse, używając Apple Pay,
więc dlaczego nie możemy powierzyć sterowania oświetleniem czy nawet
drzwiami do domu?

autor zdjęcia: @benceboros
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Xiaomi Home

– SmartHome na wiele sposobów
Zazwyczaj projektując system, producent decyduje się na określony
standard komunikacji i sposób sterowania. Tymczasem Xiaomi
podeszło do tego inaczej, integrując wszystko ze wszystkim.
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Xiaomi jest bardzo specyficzną firmą: specjalizuje się w rozbudowanym
portfolio produktów. Od oświetlenia, przez odkurzacze, po wszelkiego
rodzaju czujniki i przyciski systemowe. Opracowanie sposobu, by urządzenia te „rozmawiały ze sobą” jest nie lada wyzwaniem. Producent
zdecydował się na skomunikowanie jedynie tych, w przypadku których
ma to sens i jest to możliwe pod względem technicznym. Oznacza to,
że odkurzacze ręczne czy elektronarzędzia nie będą się z nim łączyć,
niewiele by to jednak wnosiło. Zdecydowanie prościej wymienić sprzęty
niebędące w żaden sposób smart, bo nawet stojący wentylator czy prosta lampka nocna komunikuje się z inteligentnym domem od Xiaomi. Im
więcej zgodnych urządzeń się posiada, tym większe możliwości to daje.
Do obsługi urządzeń służy aplikacja Xiaomi Home,
która dostępna jest zarówno na Androidzie, jak i na iOS.

BLE sprawdza się tam,
gdzie wymiana danych
następuje rzadko, Zigbee
używane jest do częstszej i szybszej wymiany
komunikatów.

Pozwala ona wykorzystać do kontrolowania urządzeń
Asystenta Google i Amazon Alexa, ponadto pozwala
zintegrować się z Homekitem. Wsparcie inteligentnego
domu od Apple jest czymś, na co wiele osób czekało
z niecierpliwością, zwłaszcza że urządzenia, które są
z nim zgodne, nie należą do tanich. Xiaomi Home to
bardzo intuicyjny program z prostym pulpitem, na którym każde urządzenie ma osobny kafelek. W zależności
od rodzaju sprzętu będą tu znajdowały się jedynie podstawowe informacje (jak na przykład w przypadku czujników temperatury i wilgotności) bądź też całe menu
sterowania ze statystykami (tak wygląda to choćby dla

odkurzaczy autonomicznych). Kolejną zakładką są automatyzacje, które
w zależności od posiadanego sprzętu mogą mieć różny stopień złożoności. Nawet w przypadku, gdy mamy tylko prosty czujnik łączący się
bezpośrednio ze smartfonem przez Bluetooth, może on wywołać powiadomienie na telefonie bądź włączyć określoną scenę.
Bramka nie jest wymagana, aczkolwiek wiele ułatwia. Wiele urządzeń
zupełnie jej nie potrzebuje i nawet się z nią nie łączy. Są to przede
wszystkim duże i bardziej skomplikowane urządzenia jak odkurzacze,
oczyszczacze powietrza czy sprzęt AGD. One do połączenia z systemem
i siecią wykorzystują jedynie Wi-Fi. Są oczywiście widoczne w aplikacji
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Xiaomi Home i to stamtąd nimi sterujemy. Kolejną grupą urządzeń, które
łączą się z bramką, są te wykorzystujące
Bluetooth Low Energy. Jak już wspominałem, mogą komunikować się bezpośrednio ze smartfonem, ale bramka
uniezależnia je od odległości od niego,
muszą połączyć się wyłącznie z nią.
Ostatnią grupą są te elementy SmartHome, które do komunikacji używają
Zigbee – do ich działania bramka jest
niezbędna. Należą do nich na przykład
czujniki otwarcia drzwi, ruchu i przyciski. Taki podział ma wiele sensu, BLE
sprawdza się tam, gdzie wymiana danych
następuje rzadko, Zigbee używane jest
do częstszej i szybszej wymiany komunikatów. Wi-Fi umieszczono natomiast
w urządzeniach zasilanych z sieci lub
z dużym akumulatorem. To właśnie
dzięki temu proste czujniki Xiaomi działają bardzo długo bez wymiany baterii.
Ekosystem produktów smart został zbudowany nie tylko przez samo Xiaomi, ale
i dzięki współpracy z innymi, znanymi
markami. Za przykład może posłużyć
choćby Honeywell czy Philips – obie te
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firmy mają ogromne doświadczenie w swoich branżach, a współpracując
z Xiaomi, opracowały produkty dodatkowo wzbogacone o funkcje smart.
Firma pilnuje jednak, by nie miało to wpływu na wzornictwo, przez co
urządzenia mają bardzo zbliżony design. Dominuje biel, matowe wykończenia i bardzo prosta forma. Czy nam się to podoba, czy nie, każde urządzenie smart staje się widocznym elementem domu, przez co dobrze, by
było przynajmniej ładne. Jeśli dodatkowo pasuje do pozostałych sprzętów,
jest szansa, że nie będzie mocno rzucać się w oczy. Technologia ma nas
przede wszystkim wspomagać i usuwać się w cień, jeśli nie zależy nam na
eksponowaniu jej – Xiaomi Home wyjątkowo dobrze sobie z tym radzi.
Urządzenia nie muszą być drogie, by spełniać swoją funkcję. Nie muszą
też być przesadnie rozbudowane, by uczynienie ich inteligentnymi miało
sens. Xiaomi ma w ofercie olbrzymią liczbę produktów, których główną
zaletą jest różnorodność i wzajemna komunikacja. Nie ma drugiego tak
rozbudowanego systemu od jednego producenta. Xiaomi Home to jeden
z najbardziej przyjaznych użytkownikowi systemów inteligentnego domu
– nowe urządzenia można dodawać niewielkim kosztem, a do obsługi
wszystkiego wystarczy jedna aplikacja.
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Xiaomi Home

– przegląd produktów
Mało który producent może pochwalić się tak różnorodnym portfolio
produktów smart co Xiaomi. Niezależnie od tego, czy potrzebujemy
inteligentnej wagi, czy urządzenia do parowania ryżu, wszystko to
możemy kupić właśnie od tej chińskiej firmy. Wybrałem kilka grup
produktów, którymi warto zainteresować się w pierwszej kolejności,
doposażając dom.
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Odkurzacze autonomiczne
Odkąd w moim domu zagościł odkurzacz automatyczny, ten zwykły wyciągam co najwyżej raz w miesiącu. Nie muszę tego robić częściej, bo do
zbierania większości nieczystości wystarcza właśnie ten smart. Xiaomi ma
obecnie w ofercie kilka modeli, zarówno prostsze, jak Mi Robot Vacuum
Mop Essential, jak i bardziej zaawansowane, pokroju Mi Robot Vacuum
Mop Pro. Oprócz odkurzania potrafią one także myć podłogę na mokro, co
dodatkowo oszczędza czas. Takie urządzenie ma oczywiście pewne ograniczenia: nie pokona schodów i nie otworzy sobie drzwi, więc czasem sprzątanie trzeba podzielić na dwie rundy, niemniej komfort tego, że wszystko
dzieje się, gdy nie ma mnie w domu, wynagradza to z nawiązką.
Po stronie użytkownika pozostaje jedynie opróżnianie pojemnika na kurz,
uzupełnianie pojemnika z wodą oraz serwisowanie urządzenia. Dostępność
części zamiennych jest niezwykle ważna, bo szczotki zużywają się z czasem
i przestają spełniać swoją funkcję. W przypadku odkurzaczy Xiaomi ceny
tych elementów są stosunkowo niskie, ponadto można dostać je w wielu
sklepach, bez konieczności szukania zamienników. Każdy z odkurzaczy Xiaomi jest sterowany z aplikacji, w której możemy zobaczyć mapę posprzątanych powierzchni. Dzięki niej da się zobaczyć, do których miejsc odkurzacz
dotarł oraz które wymagają posprzątania samodzielnie lub usunięcia przeszkód, by robot tam dojechał.
Ceny: Mi Robot Vacuum Mop Essential – około 600 PLN 				
Mi Robot Vacuum Mop Pro – około 1500 PLN
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Oczyszczacze powietrza
Mieszkając nawet w niewielkim mieście, łatwo
odczuć zanieczyszczenie powietrza, szczególnie zimą. Polska bije niestety rekordy pod tym
względem, więc oczyszczacz powietrza staje
się powoli nieodzownym elementem wyposażenia domu. Xiaomi ma ich w ofercie wiele,
a jednym z najpopularniejszych modeli jest
Mi Air Purifier 3C. Prosty design oraz niewielki
rozmiar pozwalają dopasować go do większości wnętrz. Urządzenie ma wystarczającą
wydajność, by efektywnie oczyścić powietrze
w pomieszczeniu o maksymalnej powierzchni
40 m2. Parametry powietrza wyświetlają się na
niewielkim ekranie, nie trzeba sięgać do aplikacji, by je sprawdzić.
Dla większych pomieszczeń Xiaomi opracowało Mi Air Purifier Pro. Jest zauważalnie
większy od swojego prostszego odpowiednika,
natomiast współdzieli z nim wzornictwo. Radzi
sobie z pomieszczeniami o powierzchni sięgającej 60 m2 i również jest obsługiwany z aplikacji. W zależności od potrzeb można ustawić
w nim kilka trybów pracy – od nocnego,
w którym emitowany dźwięk wynosi około 31
dB, po automatyczny, dostosowujący intensywność działania do wykrywanego poziomu
zanieczyszczenia powietrza. Co ważne, w tym
oczyszczaczu wymieniamy tylko jeden filtr,
więc koszt eksploatacji nie jest zbyt wysoki.
Ceny: Mi Air Purifier 3C – około 600 PLN
Mi Air Purifier Pro – około 900 PLN
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Inteligentne oświetlenie
Możliwości inteligentnego oświetlenia są znacznie
bogatsze niż zwykłych, włączanych i wyłączanych
przełącznikiem żarówek. Xiaomi ma w ofercie
kilka źródeł światła oraz samodzielnych urządzeń,
które dzięki oprogramowaniu nie tylko zapewniają światło, ale też mogą pełnić funkcję sygnalizacyjną czy wspomagającą pracę. Standardowe
zamienniki żarówek, czyli lampy Mi LED Smart
Bulb w różnych wariantach barwy światła (chłodnej i ciepłej białej, a także RGB), dostosowane są
do gwintu E27, nie wymagają też do komunikacji
mostka. Sterowane są przez Wi-Fi, łączą się bezpośrednio z routerem. Każda wersja tych źródeł
pozwala płynnie ściemniać światło, natomiast
model RGB daje dodatkowo nie tylko wybór
koloru światła i konfiguracji scen z jego zmienną
barwą, ale też dostosowanie jego temperatury.
Osobną kategorią są wolnostojące lampy smart.
Jedną z nich jest Mi LED Desk Lamp 1S, czyli biurkowa lampka z kilkoma trybami świecenia. Jej
konstrukcja jest bardzo prosta i minimalistyczna,
szeroki rozsył światła uzyskano dzięki zastosowaniu odpowiednio ukształtowanych soczewek.
W zależności od potrzeb można wybrać jeden
z czterech trybów działania, przeznaczonych do
pracy przy komputerze, czytania, skupienia (światło staje się wtedy chłodne) i odpoczynku. Lampa
ma proste pokrętło do sterowania i płynnego przyciemniania, oprócz tego współpracuje też z Asystentem Google, Amazon Alexa oraz HomeKitem.
Ceny: Mi LED Smart Bulb Essential (White &
Color) – około 70 PLN, Mi LED Desk Lamp 1S
– około 200 PLN
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AirFryer
Inteligentne urządzenia w kuchni to dotąd dość rzadki widok, niemniej
jeśli są dobrze zaprojektowane, potrafią znacznie uprościć przygotowanie
posiłków. Xiaomi Mi Smart Air Fryer to, najprościej ujmując, połączenie
piekarnika i frytkownicy. Wykorzystuje wentylatory wewnątrz, by zwiększyć obieg powietrza, a tym samym zmniejszyć ilość tłuszczu potrzebnego
do smażenia czy pieczenia. Urządzenie ma pojemność 3,5 l i rozgrzewa się
do temperatury 200°C. Przy niższych temperaturach może działać nieprzerwanie nawet przez 24 godz. Długi czas przyda się na przykład do dań
wymagających fermentacji.
Mi Smart Air Fryer można obsługiwać za pomocą Asystenta Google. Na
start dostajemy około 100 przepisów na dania, które można przygotować
w tym urządzeniu. Do sterowania służy ekran dotykowy, na którym można
ustawić czas czy temperaturę. Urządzenie automatycznie pauzuje pracę,
gdy je otworzymy i wznawia, gdy włożymy pojemnik z jedzeniem z powrotem. Niewątpliwą zaletą jest możliwość mycia większości elementów
w zmywarce.
Dostępny w październiku

STREFA XIAOMI

58

System czujników i monitoringu
Gdy już mamy urządzenia, którymi da się sterować zdalnie, warto spiąć je
w jeden system, by wzajemnie się uzupełniały. Do tego właśnie przydają się
wszelkiego rodzaju czujniki. W ekosystemie Xiaomi można kupić je osobno
bądź w zestawie Mi Smart Sensor Set. Zawiera on centralkę SmartHome,
czujnik otwarcia drzwi lub okna, czujnik ruchu oraz przycisk do sterowania. Dzięki temu zestawowi można na przykład zaprogramować włączanie
słabego światła na korytarzu w nocy bądź też wstrzymanie odkurzania,
gdy wrócimy do domu (otwierając przy tym drzwi z czujnikiem). Czujniki
komunikują się przez Zigbee, dlatego też centralka jest nieodzownym elementem systemu. Wspiera ona też urządzenia wykorzystujące Bluetooth
LE, takie jak czujniki wilgotności i temperatury.
W inteligentnym domu nie może też zabraknąć zabezpieczeń. Taką rolę może
odgrywać zarówno czujnik ruchu czy otwarcia drzwi, jak i kamera. Mi 360°
Home Security Camera 2K Pro to najbardziej zaawansowane urządzenie tego
typu w ofercie Xiaomi. Pozwala obracać obiektyw w dwóch osiach, ponadto
dzięki jasnej optyce i matrycy o rozdzielczości 3 MP oferuje ostry obraz nawet
przy słabszym świetle. Co więcej, tryb nocny tej kamery oferuje wyświetlanie
w kolorze, a nie w odcieniach szarości. Urządzenie nie tylko komunikuje się
z systemem SmartHome Xiaomi, ale samo może pełnić też funkcję bramki dla
sprzętu komunikującego się za pośrednictwem Bluetooth LE.
Cena: Mi Smart Sensor Set – około 300 PLN Mi 360° 				
Home Security Camera 2K – około 260 PLN
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TP-Link Tapo

– system od podstaw
Inteligentne urządzenia są z nami już od dawna: kamery Wi-Fi, zdalnie
sterowane gniazdka czy lampy zmieniające barwę światła przez lata były
dostępne na półkach sklepów z elektroniką. Trend budowania z tych
produktów systemów jest stosunkowo świeży, zwłaszcza w przypadku
urządzeń domowych. TP-Link Tapo to jedno z najprostszych do
wdrożenia rozwiązań na rynku, pozwalające na stopniową rozbudowę bez
konieczności inwestowania na początku w jakikolwiek zestaw startowy.
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Jeśli produkt ma się przyjąć wśród konsumentów, musi być przede wszystkim
przyjazny. Sprowadza się to zarówno do prostej obsługi, jak i zrozumiałego
działania oraz założeń. To nie są profesjonalne systemy o skomplikowanej
topologii, które uruchamiać musi automatyk z odpowiednią wiedzą. TP-Link
zdaje się to doskonale rozumieć i choć Tapo jest bardzo wszechstronnym
rozwiązaniem, to dorzucane jest do produktów niejako przy okazji. Niezależnie od tego, czy kupimy kamerę, gniazdko czy lampę kompatybilną z tym
systemem, nie musimy nawet wiedzieć, że korzystamy już z rozwiązania SmartHome. Do obsługi nigdy nie jest wymagany żaden hub ani inne tego typu
urządzenie, wystarczy, że połączymy sprzęt z Wi-Fi, by dało się go obsługiwać
z aplikacji na smartfonie. Z niej przeprowadzamy całą konfigurację, która trwa
tylko chwilę, później za pomocą tego samego programu obsługujemy urządzenie. Jedno bądź kilka, bo rozbudowa systemu sprowadza się do dodawania
kolejnych sprzętów w ten sam sposób, w tym samym programie.
Aplikacja TP-Link Tapo, bo o niej mowa, dostępna jest na iOS oraz na Androidzie, działa też na komputerach Apple z M1. Sam używam jej na MacBooku do
podglądu obrazu z kamer i sprawdza się w tej roli świetnie. Wszystkie urządzenia są widoczne jako kafelki na głównym ekranie, ponadto kamery mają
na przykład interfejs dzielonego ekranu, na którym widać obraz z kilku z nich
jednocześnie (a maksymalnie obsługiwanych jest do 32 kamer). To według
mnie duże ułatwienie, bo do obsługi wszystkich sprzętów smart w domu mam
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dokładnie ten sam program (a więc i ten sam interfejs). Dostęp do każdego
urządzenia systemu Tapo jest zdalny, wszędzie tam, gdzie mamy internet
– komunikacja nie jest ograniczona do sieci lokalnej, jeśli tylko mamy dostęp
do internetu, możemy korzystać ze wszystkich dostępnych funkcji.
Aby sterować urządzeniami systemu, potrzebujemy smartfona z aplikacją
bądź inteligentnego głośnika. Tapo jest kompatybilne z Asystentem Google
oraz Amazon Alexa, więc wystarczy, że mamy jakikolwiek sprzęt, który je
obsługuje, by nie musieć sięgać po telefon. Bardzo łatwo przyzwyczaić się
do tego, że nawet rzeczy tak proste, jak regulowanie w ten sposób poziomu
światła czy włączanie wentylatora, wywołujemy wyłącznie głosowo.
Portfolio produktów systemu Tapo nie jest przesadnie obszerne, ale dobrze
je przemyślano. Mamy w nim zarówno gniazdko, jak i oświetlenie (w tym RGB),
do tego TP-Link oferuje bogaty wybór kamer. Gdybym miał budować SmartHome od podstaw, to zacząłbym właśnie od światła, a następnie wysterowałbym kilka gniazdek. Tym, co wyróżnia Tapo, jest też cena. Nie dość, że nie
trzeba inwestować w hub, to same produkty również są niedrogie. Nie odbija
się to jednak na ich jakości – uważam, że Tapo to świetny system na początek, szczególnie jeśli nie jesteśmy jeszcze przekonani do takich rozwiązań.

Rozbudowa systemu sprowadza się do dodawania
kolejnych sprzętów w ten
sam sposób, w tym samym
programie.
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TP-Link Tapo

– z czego zbudować pierwszy SmartHome?
Wdrożenie systemu SmartHome jest tym prostsze, im wcześniej je
zaplanujemy. Gdy mamy dom już wykończony, zawęża się wachlarz
dostępnych rozwiązań. System Tapo od TP-Link zbudowano w taki
sposób, by dało się go zastosować wszędzie, a jednocześnie by
wejście w niego, zarówno pod względem kosztów, jak i stopnia
skomplikowania, było jak najprostsze.
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Tapo C110
Kamera C110 to podstawowy model w systemie inteligentnego domu
TP-Link. To sprzęt przeznaczony do użytku domowego, do zainstalowania w stałej pozycji (jej mocowanie pozwala nakierować ją w wybranym
kierunku). Urządzenie wyposażone jest w matrycę o rozdzielczości 3 MP,
ponadto dostępny jest też automatyczny tryb nocny (o zasięgu do 9 m).
Kamera ma gniazdo na kartę pamięci (do 256 GB pojemności), na którą
może zapisywać obraz zgodnie z harmonogramem ustalonym przez
użytkownika. Do obsługi służy smartfon oraz aplikacja TP-Link Tapo
– dokładnie ten sam program jest przeznaczony do pozostałych urządzeń
w systemie Tapo.
Cena: około 120 PLN
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Tapo C210
Dla osób, które potrzebują ruchomego obiektywu, opracowano kamerę
Tapo C210. Ma ona dokładnie taką samą matrycę, co model C110, ale zasięg
widzenia w nocy wynosi już 30 m. Ponadto obiektyw ma szerszy kąt, co
w połączeniu z obrotową podstawą i ruchomym w pionie obiektywem,
pozwala monitorować otoczenie w bardzo dużym obszarze. Kamera ma
wbudowany mikrofon i głośnik, pozwalające komunikować się zdalnie z osobami w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowana bądź też ustawić alarm,
jeśli we wskazanym obszarze wykryty zostanie ruch (dokładnie te same
funkcje są też dostępne w C110). Nie zabrakło też gniazda karty pamięci.
Cena: około 180 PLN
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Tapo C310
Wybór zewnętrznych kamer inteligentnych jest stosunkowo niewielki. TP-Link rozszerzył swoją ofertę o Tapo C310, czyli odporną na pył i wodę
kamerę (IP66), którą dodatkowo wyposażono w czujnik ruchu. Istotny
jest też zakres temperatur, w jakich może pracować: od -20 do +45°C.
W naszych warunkach to w zupełności wystarczy. Kamera ma zaawansowany tryb nocny, pozwalający nagrywać nawet w całkowitej ciemności;
dzięki 3-megapikselowej matrycy obraz powinien być wystarczająco szczegółowy, by zidentyfikować zarejestrowane osoby. Urządzenie może po
wykryciu ruchu uruchomić alarm, a oprócz dźwięku, emituje też sygnały
dźwiękowe. Obsługuje karty pamięci o pojemności do 128 GB, a do komunikacji z siecią wykorzystuje nie tylko Wi-Fi, ale też Ethernet.
Cena: około 250 PLN
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Tapo P100
Nawet sprzęt, który fabrycznie nie jest inteligentny, może zostać włączony
do systemu SmartHome. Gniazdko Tapo P100 to bardzo proste urządzenie,
jego rola sprowadza się do załączania i wyłączania zasilania. W praktyce
możliwości są znacznie większe, bo urządzenie pozwala na skonfigurowanie harmonogramu pracy bądź włączenie minutnika, który po odliczeniu
czasu wyłączy podłączony do P100 sprzęt. Gniazdko może też być sterowane ręcznie i to przez internet, a nie tylko w sieci lokalnej. Do sterowania,
oprócz samej aplikacji TP-Link Tapo, można wykorzystać też Asystenta
Google bądź Alexę od Amazona. P100 wyróżnia się ponadto ceną – jest
więcej niż przystępna jak za urządzenie o takich możliwościach.
Cena: około 60 PLN
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Tapo L530E
Oświetlenie wiele zyskuje, gdy staje się inteligentne. W przypadku lamp
Tapo L530E zyskujemy nie tylko możliwość sterowania zdalnego, ale
i zmianę barwy światła (to lampa RGB). Pod względem emitowanego światła jest to odpowiednik żarówki o mocy 60 W, pasuje do najpopularniejszego gwintu E27. Dzięki aplikacji TP-Link Tapo można tworzyć proste sceny
(a więc zapamiętać konfigurację barwy i natężenia światła), ustalić harmonogram działania oraz mierzyć zużycie energii. Tapo L530E może również
uruchamiać się i wyłączać zgodnie z zachodem i wschodem słońca, nie
trzeba więc edytować harmonogramu, jeśli zależy nam na świetle włączanym zgodnie z porą dnia.
Cena: około 60 PLN
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TP-Link Tapo C100 & C200
Monitoring nie kojarzy się już wyłącznie z kamerami miejskimi
czy systemami ochrony w biurach i fabrykach. Ten, który możemy
mieć w domu czy niewielkiej firmie, jest obecnie dobrze dostępny
– zarówno pod względem prostoty obsługi, jak i ceny. TP-Link Tapo to
nowa rodzina kamer, służących właśnie takim zastosowaniom.
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Kamera profesjonalnego monitoringu
jest z założenia bardzo prostym urządzeniem, przesyłającym stale obraz do
centrali, która zapisuje go i przetwarza.
W przypadku systemu domowego działa
to jednak inaczej – każde urządzenie
zapewnia nie tylko podgląd zdalny,
ale umożliwia też zapisywanie danych
oraz potrafi analizować obraz na tyle,
by w razie wykrycia ruchu lub dźwięku
przesłać odpowiednie powiadomienie.
Tapo C100 i C200 to dwie kamery działające w podobny sposób: obie łączą się
z siecią przez Wi-Fi, wymagają jedynie
zasilania z gniazdka, mają miejsce na
kartę pamięci, a także przesyłają do aplikacji nie tylko obraz, ale i dźwięk. Obie
dostosowano też do montażu na ścianie
(mają otwory montażowe w podstawie,
a w zestawie dodawane są wkręty i szablon do ich rozmieszczenia). Załączony
zasilacz ma przewód o długości 3 m, co
może nie wystarczyć, by estetycznie
poprowadzić go od kamery do gniazdka.
Obie kamery są bardzo lekkie, wykonano
je z matowego, białego plastiku, okolice
obiektywu są natomiast wykończone
błyszczącą czernią. Podstawową różnicą
pomiędzy C100 i C200 jest mechanizm
obrotu w tej drugiej. C100 to podstawowy model, którego odchylenie regulujemy ręcznie, na jednoprzegubowym
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wysięgniku. C200 ma ruchomą, okrągłą głowicę, którą można sterować
zdalnie w aplikacji. Przez to kamera jest zauważalnie większa od kompaktowej C100, ale nie na tyle, by nazwać ją dużą. Obie kamery mają
gniazdo karty pamięci microSD, w C200 trudniej je znaleźć, bo wraz
z przyciskiem Reset znalazło się pod obiektywem, trzeba go więc ręcznie
obrócić, by się do niego dostać.
Do skonfigurowania kamer wykorzystywana jest aplikacja TP-Link Tapo
na iOS i Androida (dostępna jest też starsza aplikacja Tapo Camera,
ale nie jest już rozwijana). Są z nią kompatybilne tylko produkty z tej
rodziny, nie da się niestety dodać choćby podglądu ze starszych kamer

Kamery komunikują się wyłącznie przez Wi-Fi, i to tylko na
częstotliwości 2,4 GHz.

TP-Link. Kamery komunikują się wyłącznie przez Wi-Fi, i to tylko na
częstotliwości 2,4 GHz. Teoretycznie ma to sens, bo ta częstotliwość jest
mniej wrażliwa na przeszkody niż 5 GHz, ale w blokach, gdzie w otoczeniu jest wiele sieci, brak wsparcia dla tej drugiej częstotliwości może być
problemem. Konfiguracja jest prosta, wystarczy jedynie dodać kamerę
do naszego konta i wprowadzić do niej dane sieci Wi-Fi, w której ma
działać. Dostęp do podglądu jest oczywiście zdalny i niezależny od tego,
czy jesteśmy połączeni z tą samą siecią, czy nie. Do aplikacji można
dodać maksymalnie 32 kamery, ponadto da się je podzielić na strefy
– jeśli mamy je w różnych budynkach czy obszarach (jak na przykład
garaż i wnętrze domu, bądź też mieszkanie i biuro), to bardzo łatwo
będzie można dotrzeć do tych, których potrzebujemy. Jednocześnie da
się obserwować podgląd z czterech kamer równocześnie, a po wybraniu
jednej mamy dostęp do rozszerzonych opcji. Oba testowane modele
mają niemal ten sam zestaw opcji, różnica polega jedynie na możliwości
swobodnego obracania C200. Obie kamery mają tryb nocny (włączany
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automatycznie lub ręcznie), dwukierunkową transmisję dźwięku (przez
kamerę da się więc nawet rozmawiać),
tryb prywatności (wyłączający kamerę
tymczasowo), wykrywanie ruchu oraz
opcję zapisu nagrań i robienia zdjęć
(w tym wykonywania ich ręcznie,
w dowolnym momencie). W C200 jest
dodatkowo opcja sterowania obrotem i zapisania nakierowania kamery
w wybranej pozycji. Funkcja detekcji
ruchu jest najbardziej rozbudowana,
ale i najważniejsza. Program umożliwia zdefiniowanie obszaru detekcji
ruchu oraz czułość. Po wykryciu go
kamera może włączyć alarm dźwiękowy, a także przesłać nam informację
o alarmie. Jeśli kamera ma zapisywać
wideo i zdjęcia, musi mieć zainstalowaną kartę microSD, obsługiwana jest
pojemność do 128 GB. Można też określić harmonogram godzin, w których
detekcja jest wyłączona (bo na przykład jesteśmy wtedy w biurze, więc
nie ma potrzeby, by urządzenie przesyłało nam powiadomienia). Aplikacja
synchronizuje dane z kontem TP-Link,
ale nie radzi sobie z przekazywaniem
w tle informacji o detekcji ruchu.
Gdy wyłączyłem ją na smartfonie, na
tablecie wciąż dostawałem powiadomienia o wykryciu ruchu, jednak gdy
wszedłem na nim do aplikacji Tapo,
były już wyłączone. W programie
znalazłem też funkcję udostępniania
kamery innym, ale nie udało się mi jej
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uruchomić (aplikacja informuje, że opcja nie jest
obecnie dostępna).

Tapo to prosty system
domowego monitoringu.

Obie kamery mają odrobinę różne matryce, ale
obie nagrywają wideo w jakości 1080p i 15 FPS.

Konfiguracja i obsługa

W C100 kąt widzenia jest nieco szerszy dzięki

są bardzo proste, co

krótszej ogniskowej, jednak nie jest to drastyczna

więcej, kamery są małe
i estetyczne, więc łatwo

różnica. Obraz wygląda bardzo dobrze, zarówno
w trybie standardowym, jak i nocnym. W nocy
zasięg widzenia kamery jest ograniczony do

znaleźć na nie miejsce w

9 metrów. By oszczędzić przestrzeń na karcie bądź

już urządzonym wnętrzu.

ograniczyć transfer danych, można też zmniejszyć

Łączą się bezprzewodowo,
co jest zaletą, ale i wadą,

jakość. Kamery inteligentnie przełączają się, więc
nie ma ryzyka, że wczesnym wieczorem coś będzie
niewidoczne, bo zabrakło światła, a kamera nie

bo nie wszędzie mamy

przestawiła się na tryb nocny. Opóźnienie w trans-

zasięg Wi-Fi.

misji wynosi około sekundy, a to wystarczająco
krótko, by wykorzystać kamerę na przykład do
wytłumaczenia komuś, gdzie coś znaleźć, korzystając z wbudowanego głośnika i mikrofonu. Ze
względu na brak uszczelnienia, kamery nie nadają

TP-Link Tapo C100 &
C200		
•
•
•
•

Design: 5/6
Jakość wykonania: 4/6
Oprogramowanie: 5/6
Wydajność: 5/6

Plusy:
• świetny stosunek ceny do jakości
• bardzo prosta konfiguracja
i obsługa
Minusy:
• Minusy: - Wi-Fi nie działa na częstotliwości 5 GHz - opcja udostępnienia kamery nie działa
Cena: Tapo C100 - około 120 PLN
Tapo C200 - około 140 PLN

się do wykorzystania na zewnątrz. Zauważyłem, że
podczas obracania C200 słychać cichy dźwięk pracujących silniczków. Jest jednak słyszalny jedynie
w aplikacji, stojąc przy kamerze, nie byłem w stanie go wychwycić.
Tapo to prosty system domowego monitoringu.
Konfiguracja i obsługa są bardzo proste, co więcej,
kamery są małe i estetyczne, więc łatwo znaleźć na
nie miejsce w już urządzonym wnętrzu. Łączą się
bezprzewodowo, co jest zaletą, ale i wadą, bo nie
wszędzie mamy zasięg Wi-Fi. Bardzo dobra jest natomiast aplikacja – przejrzysta i ze wszystkimi potrzebnymi funkcjami pod ręką. W tak niskiej cenie nie
spodziewałem się aż tak dopracowanego produktu.

STREFA iROBOT

STREFA iROBOT

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

75

Strefa iRobot

– Jakiego robota odkurzającego wybrać?
W naszej strefie iRobot poznacie historię firmy i jej robotów
sprzątających, wspólnie zastanowimy się nad fenomenem robotów
Roomba. Poznacie też dokładnie technologie, które w nich znajdziecie.
Tymczasem zapraszamy was na krótki przegląd najciekawszych
modeli z oferty iRobot. Pokażemy wam, co wyróżnia poszczególne
modele i który będzie najlepszym wyborem.
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Roomba e5
Najbardziej przystępny iRobot Roomba
z aplikacją. Rozkładając jego zakup na raty,
możemy mieć porządek w domu już za
65,95 PLN miesięcznie. Roomba e5 charakteryzuje się dwiema gumowanymi
szczotkami głównymi i dużą mocą ssącą.
Dzięki dokładnej nawigacji oraz technologii wykrywania brudu możemy cieszyć się
czystymi podłogami w domu każdego dnia.
Dla kogo? Nigdy nie korzystaliście
z robota sprzątającego, chcecie wybrać
dobry model, w niskiej cenie i cieszyć się
jednocześnie niezawodnością i dobrymi
efektami. Roomba e5 jest dla Ciebie.
Cena 1299 PLN

iRobot Roomba Combo
Roboty odkurzająco-mopujące są rozchwytywane. I taki model dwa w jednym jest również od niedawna w ofercie
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iRobot. Choć chcąc mieć gruntownie odkurzone i wymyte podłogi lepiej
sięgnąć po duet Roomba+Braava, ale to jednak model Combo stanowi
ciekawą i bardzo fajnie wycenioną alternatywę. W jednym cyklu pracy
możliwe jest odkurzanie i mopowanie. Na pewno taki robot pomoże
nam w utrzymaniu czystości podłóg.
Cena 1399 PLN
Dla kogo? Masz głównie twarde podłogi, które oprócz odkurzania wymagają także częstego przemycia? Chcesz mieć sprzęt dobrej jakości, sterowany przejrzystą aplikacją, który potrafi wiele bez dziury w portfelu?
Roomba Combo to wybór dla Ciebie.

Roomba i3+
Roomba i3 to nowoczesny robot sprzątający. Jednocześnie oferuje aż
10-krotnie większą moc ssącą niż podstawowy model Roomba z serii 600.
Do dyspozycji mamy aplikacje, sam design serii i3 jest jednym z najładniejszych wśród robotów odkurzających. W wariancie z „+” dostajemy też
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stację ładującą-czyszczącą Clean Base, dzięki czemu nie musimy się martwić o każdorazowe opróżnianie pojemnika, a robimy to jedynie raz na
miesiąc lub rzadziej. Wygoda, w rozsądnej cenie. Zdecydowanie lider wśród
robotów w kategorii stosunek ceny do jakości.
Cena 2099 PLN
Dla kogo? Marzy Ci się czysty dom, ale nie masz głowy do sprawdzania, czy
robot znów wymaga opróżnienia pojemnika. iRobot Roomba i3+ pozwala
o tym zapomnieć, ma świetną moc ssącą i uzyskuje świetne efekty sprzątania, w cenie adekwatnej do tej jakości.

Roomba i7
Robot odkurzający Roomba i7 jak każda odkurzająca Roomba wykorzystuje opatentowany 3-stopniowy system sprzątania i 2 specjalnie profilowane gumowe szczotki główne dla skutecznego odkurzania. Dzięki
inteligentnej technologii Imprint uczy się i mapuje, by określić najlepszy sposób sprzątania, a Ty możesz wysłać go do pracy w wybranych
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pomieszczeniach. To zaawansowany
i doskonały robot, który zdecydowanie
uczyni nasz dom idealnie czystszym.
Dostępny jest również w wersji ze stacją
Clean Base (Roomba i7+).
Cena 2299 PLN
Dla kogo? Uważasz, że w twoich wnętrzach
robot się nie sprawdzi, ze względu na
skomplikowany układ pomieszczeń lub
mebli. Z i7 to nie powinien być problem.
Skuteczne sprzątanie w całym domu to
jego domena.
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Roomba s9+
Najbardziej zaawansowany model robota sprzątającego. S w nazwie jest
niczym jak S Klasa. iRobot stworzył zupełnie nowy kształt robota, dzięki
czemu Roomba s9+ perfekcyjnie sprząta w narożnikach. Robot tworzy
dokładną mapę domu i potrafi w inteligentny sposób posprzątać w mieszkaniu. W wariancie + znajdziemy stację Clean Base, dzięki czemu robot
sam opróżnia pojemnik na zabrudzenia. My naprawdę nie musimy się o nic
martwić, a mamy czysty dom.
Cena 5799 PLN
Dla kogo? Na pewno nie tylko dla gadżeciarzy. Roomba s9+ poradzi sobie
nawet w dużych wnętrzach. Jest niesamowicie skuteczna I dotrze do każdego zakamarka. To robot na lata, który na każdym kroku pokazuje swoje
inteligentne możliwości.
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Najinteligentniejsza Roomba
w rodzinie – seria j7
Rodzina urządzeń iRobot Roomba znów się powiększyła. Do oferty
dołączyły dwa nowe modele z serii j7, które korzystają z platformy
iRobot Genius 3.0. Teraz Roomba w inteligentny sposób identyfikuje
przeszkody i unika zagrożeń. W dodatku sam robot, jak i stacja
dokująca są po prostu ładne.
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Piękno współczesnych czasów polega na tym, że innowacje dotykają nas
wszędzie i nie są skupione wyłącznie na telefonach i komputerach. Przede
wszystkim mają realny wpływ na naszą codzienność i zwiększenie komfortu. Dlatego z dużą radością przyjąłem zaproszenie na przed premierowy
wirtualny pokaz nowości od firmy iRobot, a teraz gdy seria j7 ujrzała już
światło dzienne, mogę podzielić się z wami informacją na jej temat i swoją
opinią o tej nowości. Moim zdaniem to właśnie robotyzacja naszego życia,
automatyzacja w sprzętach gospodarstwa domowego i motoryzacji, jest
tym co znacząco wpłynie na to, jak będziemy żyć w kolejnych latach.
A roboty sprzątające, choć dzięki iRobot Roomba są z nami już prawie od
dwóch dekad, to wciąż się rozwijają i stają się nie tylko zautomatyzowanymi pomocnikami, ale też wyjątkowo inteligentnymi asystentami, czy jak
to świetnie określa sama firma – partnerami sprzątającymi.
Co nowego w iRobot Roomba j7? Pod hasłami takimi jak technologia
iRobot Genius 3.0 i nawigacja PrecisionVision, kryje się przede wszystkim
fakt, że robot cały czas się uczy optymalnego sposobu poruszania po
wnętrzach naszego domu, zapamiętuje określone pomieszczenia i meble.
Dzięki temu może odkurzać bardziej efektywnie. Dzięki odpowiednim
automatyzacjom i połączeniem z innymi elementami naszego SmartHome, robot jest w stanie rozpocząć automatycznie odkurzanie, kiedy
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wszyscy domownicy wyjdą i wrócić do bazy, gdy ktoś pojawi się w domu.
Co istotne, Roomba j7 rozpoznaje przewody elektryczne, a więc nie zbije
naszej ulubionej lampy stołowej, czy nie pociągnie za sobą ładującego się
laptopa. Z Roomba j7 nie straszny jest też jeden z największych dramatów
znany z historii innych robotów sprzątających, czyli nieczystości pozostawione przez zwierzęta domowe. Najnowsza Roomba uniknie więc psiej
kupy, a nie wysmaruje nią białego włochatego dywanu. „Shit happens”, jednak wedle zapowiedzi producenta przy tym robocie i jego inteligentnych
systemach, jesteśmy w stanie tych nieprzyjemności uniknąć.
Ciekawe jest stwierdzenie prezesa i dyrektora generalnego firmy iRobot
Colina Angle:
„Produkty z kategorii smart home często nie spełniają oczekiwań
konsumentów. Brakuje im kontekstowych informacji, nie są w stanie
niezależnie uczyć się oraz wymagają zaawansowanego programowania
w celu uzyskania podstawowych funkcji. Zdajemy sobie sprawę z tego,
że środowiska domowe i style życia bardzo się różnią, dlatego ważne
jest, by produkty były inteligentne i proste w użyciu oraz działały
zgodnie z zasadami wyznaczonymi przez użytkownika.”
To chyba największe wyzwanie stojące przed rozwojem SmartHome. Obecnie
wiele sprzętów jest podłączonych do sieci, wiele rzeczy możemy zautomatyzować. Problem jest właśnie to dopasowanie tych zadań czy automatyzacji
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do realnych potrzeb i naszych przyzwyczajeń. Roomba j7 ma poznawać
zasady panujące w naszym domu i ma zapamiętywać, jak ma reagować na
konkretne sytuacje w przyszłości. Osobiście jestem bardzo ciekaw tego jak
będzie to wyglądać w praktyce, ale myślę, że to są właśnie takie detale, które
realnie wpływają na naszą ocenę robota sprzątającego i poprawiają naszą
codzienność. A przecież właśnie zakup robota jest tą inwestycją w komfort
i udoskonalenie naszego stylu życia, czy raczej wsparcie naszego stylu życia.
Wśród najciekawszych funkcji iRobot Roomba j7 znajdziemy takie opcje jak
oszacowanie czasu sprzątania oraz cichą jazdę. Ta pierwsza pozwala z góry
założyć jaki czas robotowi zajmie wysprzątanie salonu czy kuchni. Coś co
jest oczywiste przy pralce czy zmywarce do tej pory praktycznie nie występowało w robotach sprzątających. A to ułatwia na przykład wydanie polecenia robotowi przed przyjazdem gości. Natomiast dzięki cichej jeździe
robot niemal niepostrzeżenie może dostać się do konkretnego obszaru
i dopiero tam zacząć sprzątać. Na pewno docenią to rodzice małych dzieci
czy osoby, które chcą w nocy posprzątać pokój oddalony od sypialni.
Nowa Roomba potrafi uwzględnić pory, kiedy potrzebne jest częstsze
odkurzanie i zaproponować je na przykład w okresie linienia zwierząt czy
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sezonów alergicznych. Robot może wiedzieć też, że należy posprzątać
w kuchni po śniadaniu. To wszystko zapowiada się bardzo praktycznie
i obiecująco, zwłaszcza, że te zasady będziemy kreować wspólnie z robotem podczas użytkowania, a nie wymyślać je na etapie konfiguracji. Wszak
o wielu naszych rutynach często nie zdajemy sobie sprawy, a jednak SI
w robocie czy naszym telefonie jest w stanie je wykryć i podać nam na
tacy rozwiązanie, którego aktualnie potrzebujemy.
Seria j7 ciekawie prezentuje się także pod względem stylistycznym. Obudowa robota jest wykończona szczotkowanym aluminium. Natomiast mocnej zmiany doczekała się stacja Clean Base (która automatycznie opróżnia
pojemnik robota). Teraz jest ona niższa i mieści się pod stołami, zajmuje mniej
miejsca. Ma eleganckie wykończenie, z drobnym skórzanych uchwytem,
a nawet schowek na zapasowy worek. Zbiornik stacji starcza nawet na 60 dni
odkurzania. Na koniec zostawiam kolejną dobrą informację, jaką jest cena
serii j7 – wersja ze stacją j7+ to koszt 4499 PLN, a wariant bez niej kosztuje
1000 złotych mniej. Czyli przede wszystkim cena stacji jest atrakcyjna, a sam
robot na tle całego rynku i swoich możliwości również ceną nie odstarsza.
Seria j7 jasno pokazuje kto jest liderem rynku robotów sprzątających. To
też dowód na to, że wciąż jest miejsce na innowacje i udoskonalenia w tej
gałęzi rynku. Na prezentacji i papierze wygląda to świetnie i tylko czekać,
aż przekonamy się, jak będzie w praktyce.
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iRobot Roomba jako podstawowy
element inteligentnego domu
Automatyzacje to klucz do Smart Home. To, że światła zapalają się,
gdy wchodzimy wieczorem do domu, a rolety opuszczają się, gdy
zapoczynamy oglądać film, czyni dom naprawdę inteligentnym.
Ucieleśnieniem futurystycznych fantazji jest jednak to, że nasz dom jest
zawsze czysty, bez naszej ingerencji. Za sprawą robotów sprzątających
iRobot Roomba jest to możliwe.
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Klucz do satysfakcji z robota sprzątającego to zrozumienie jego działania
Fakt jest taki, że roboty odkurzają dłużej niż człowiek. Kiedy nam przejście
z konwencjonalnym odkurzaczem po całym 80-metrowym mieszkaniu
zajmuje 20–30 minut, robot potrzebuje na to przynajmniej godziny. Tylko
czy my mamy czas na to, by odkurzać codziennie, czy nawet co drugi
dzień przez te 30 minut? Dodatkowo doliczmy czas na wyjęcie odkurzacza, a także schowanie. W rzeczywistości samemu sprzątając, zrobimy to
raz w tygodniu, może dwa. Tymczasem robot może sprzątać codziennie,
może robić to wtedy, gdy nie ma nas w domu. W dodatku modele iRobot
Roomba ze stacją ładująco-czyszczącą Clean Base są praktycznie bezobsługowe przez długie tygodnie. Po tym czasie wystarczy wyciągnąć worek
z odpadami ze stacji czyszczącej. W efekcie czysto w domu mamy nie
tylko od święta, ale non stop i to bez żadnego wysiłku z naszej strony.
Robot odkurzający, który sprząta wyłącznie, gdy podejdziemy do niego
i wymusimy start, nie zda egzaminu. Natomiast dzięki prostej w obsłudze
aplikacji, ustalonym harmonogramom, integracjom z asystentami głosowymi czy połączeniu z elementami inteligentnego domu może odbywać
się to w pełni automatycznie. W dodatku można połączyć robota sprzątającego iRobot Roomba z robotem mopującym iRobot Braava, aby gruntowne odkurzanie i mopowanie podłogi odbyło się automatycznie.
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Aplikacja iRobot Home – intuicyjna i dająca niesamowite możliwości
iRobot cały czas pracuje nad udoskonalaniem swoich urządzeń i wszystkich elementów z nimi związanych. Jakiś czas temu aplikacja iRobot
Home została totalnie zmieniona i jest w pełni dostosowana zarówno do
najnowszych estetycznych standardów, jak i współczesnych wymagań
użytkowników. Po pierwsze, aplikacja jest niezwykle czytelna i umożliwia
łatwą konfigurację robota i zarządzanie nawet osobom mało technicznym.
Po drugie, oferuje jednak tak dużo zaawansowanych opcji, że najbardziej
wymagający użytkownicy są w stanie dostosować pracę robota pod siebie,
ale spokojnie, nawet laik sobie z nimi poradzi.
W aplikacji iRobot Home zdefiniujemy w pełni plan naszego domu, wyznaczymy strefy, a także miejsca, w które robot ma nie wjeżdżać. Można robota
na przykład tak skonfigurować robota, aby omijał miski naszych czworonożnych pupili. Z aplikacji wygodnie też ustawimy harmonogramy oraz
pracę na kilku piętrach. Fenomenalne jest to, że aplikacja uczy się naszych
zachowań i podpowiada, jak możemy jeszcze bardziej udoskonalić pracę
robota. Możemy tworzyć też ulubione ustawienia. Robot może na przykład
odkurzać wokół stołu jadalnego po obiedzie, a codzienne rano po śniadaniu
sprzątać kuchnię. Kompleksowe zarządzanie robotem to jest właśnie to.
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Asystenci głosowi i integracja z elementami IoT
Roboty sprzątające iRobot są kompatybilne z asystentami głosowymi Amazon Alexa i Google Assistant – komendy wypowiadamy w języku angielskim, niestety wciąż czekamy na asystentów w pełni porozumiewających
się po polsku. Osoby mające w domu głośniki Amazon Echo, Google Nest
i inne sprzęty wspierające głosowych asystentów na pewno doskonale
wiedzą, jak to wygodna i prosta w obsłudze funkcjonalność. Wystarczy
powiedzieć „Alexa, ask robot to start cleaning” i po chwili nasz iRobot
Roomba rozpoczyna sprzątanie. Apple nie przewiduje na razie integracji
takich urządzeń jak roboty sprzątające z HomeKitem. Nic jednak nie stoi
na przeszkodzie, abyśmy korzystając ze wsparcia iRobot dla serwisu IFTTT
i w aplikacji Skróty, stworzyli komendy pod Siri i obsługiwali naszą Roombę
głosowo z iPhone’a, iPada czy nawet HomePoda.
To właśnie dzięki IFTTT możliwa jest także integracja robotów z zamkami
do drzwi i wieloma innymi elementami Smart Home. Na przykład możemy
ustawić, aby robot wracał do bazy w momencie, gdy drzwi do domu się
otwierają. A więc mając kompatybilny zamek, jak np. August Lock, możemy
ustawić automatyzację, aby, gdy wracamy do domu, a jeszcze trwa sesja
sprzątania, robot zakończył proces i wrócił do bazy. Nasz robot więc
w niczym nam nie przeszkadza. Na podstawie innych urządzeń smart robot
może wykrywać naszą nieobecność i wtedy rozpoczynać aktywność. To
jest właśnie prawdziwie inteligentny dom.
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Relacje Robot–Robot – niczym z filmów science fiction
C-3PO z „Gwiezdnych wojen” był droidem protokolarnym i odpowiadał za
relacje między ludźmi a robotami. Tak samo Twój iRobot Roomba może za
Ciebie komunikować się z innym robotem z rodziny iRobot. Mowa o robotach mopujących Braava jet m6. Dzięki technologii Imprint Link automatycznie są wykonywane zadania poszczególnych urządzeń. Najpierw ze
swojej stacji Celan Base wyrusza przykładowo Roomba i7+, by chwilę po
zakończeniu przez nią cyklu gruntownego odkurzania swoją pracę wykonał
robot mopujący Braava jet m6. Dzięki temu roboty wspólnie są w stanie
zadbać o kompletną czystość podłóg i to nawet w dużych domach.

Inteligentne urządzenia – napędzają nowoczesny
dom i dostosowują się do nowoczesnego stylu życia
Żyjemy inaczej niż dwie–trzy dekady temu, styl naszego życia się zmienił.
Skupiamy się jeszcze mocniej na karierze zawodowej, ale też na przyjemnościach, dbaniu o siebie czy dbaniu o relacje rodzinne. Z tego wynika
też nie tyle brak chęci, ile brak czasu na domowe obowiązki. Na szczęście
w sprzątaniu mogą nas wyręczyć roboty iRobot Roomba i Braava. Dzięki
wygodnej aplikacji doskonale wiemy, jaki jest status tych urządzeń, gdzie
posprzątały, ale przede wszystkim zaplanujemy ten proces i na co dzień
nie musimy sobie tym zaprzątać głowy. Możemy cieszyć się naszym życiem
i wracać na upragniony relaks do czystego wnętrza.
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Pięć technologii, które sprawiają,
że iRobot Roomba to najlepsze
roboty odkurzające
Robotów sprzątających na rynku jest dużo, bardzo dużo. Wiele kusi
ceną, ale warto pamiętać, że słodycz niskiej ceny ulatnia się dość szybko,
odsłaniając słabej jakości wykonanie. Rynkowym i technologicznym
liderem od lat jest iRobot Roomba. Za wyborem iRobot Roomba
przemawia kilka technologii. Oto pięć z nich, które sprawiają, że tylko
Roomba sprząta gruntownie.
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System AeroForce – dokładne sprzątanie i filtr,
który doceniają nie tylko alergicy
Jednym z elementów, które odróżniają roboty sprzątające od siebie, jest
sama technologia sprzątania czy też odkurzania. Wszak niektóre roboty
właściwie jedynie zamiatają. W większości modeli iRobot Roomba mamy
do czynienia z technologią AeroForce. Jest on kolejnym etapem rozwoju
3-stopniowego systemu sprzątającego. To, co wyróżnia system Aero Force,
to dwie szczotki główne z bieżnikowaną, gumową powłoką oraz wydajniejszy silnik. Te pierwsze lepiej zbierają zabrudzenia oraz optymalizują
przepływ siły ssącej przez wąskie szczeliny. W efekcie np. model Roomba
i7 może poszczycić się 10-krotnie większą mocą ssącą względem robotów
z serii 600 z system AeroVac. Warto wspomnieć tutaj też o ruchomej głowicy czyszczącej, która ściśle przylega do podłoża, dzięki czemu możliwe
jest sprzątanie wszystkich rodzajów podłóg.
Technologia AeroForce to także wysokowydajny filtr, który przechwytuje
99% alergenów, pyłków i cząstek o wielkości do 10 mikronów. To świetna
wiadomość dla naszego zdrowia. Regularnie sprzątający robot jest w stanie zapewnić komfortowe warunki dla alergików i czyste środowisko dla
nas wszystkich.
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Dirt Detect – gdy widzisz, że jest brudno, to sprzątasz, Twój iRobot również
Gdy sami sprzątamy, to staramy się zadbać o całą przestrzeń, ale szczególną uwagę przykładamy do miejsc mocniej zabrudzonych. Tak samo
działa technologia Dirt Detect w robotach odkurzających Roomba. Jeśli
robot wykryje wyjątkowo zabrudzoną przestrzeń, zintensyfikuje na niej
swoje działania. To, co dla nas jest naturalne, dla robotów nie jest, ale dzięki
sensorom i zaawansowanemu oprogramowaniu iRobot Roomba jest w stanie rzeczywiście wykryć miejsca wymagające dokładniejszego sprzątania.
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Stacja Clean Base – naprawdę zapomnij o sprzątaniu
Roboty odkurzające są stosunkowo niewielkie, co jest ich niewątpliwym
atutem. Kompaktowe rozmiary sprawiają jednak, że pojemnik na kurz jest
również niewielki. Gdy robot sprząta dom, możliwe jest, że już po jednym
cyklu pojemnik będzie zapełniony. Oznacza to, że praktycznie codziennie
musimy doglądać naszego robota, mimo że jego sprzątanie jest zautomatyzowane. Z pomocą przychodzi Clean Base, dostępna jako akcesorium
lub wyposażenie części robotów iRobot Roomba. To stacja dokująca wyposażona w olbrzymi pojemnik, który zbiera kurz z robota do specjalnego
worka. W efekcie przez wiele tygodni mamy praktycznie spokój z obsługą
robota. To komfort, ale też spora zaleta dla alergików, którzy nie mają żadnej styczności z kurzem. Stacje ładująco-czyszczące pojawiają się w coraz
większej liczbie modeli konkurencji. Warto jednak przyjrzeć się im oraz workom z bliska. Te, które znajdują się w ofercie iRobot, wykonane są z czterech
warstw materiału zatrzymującego alergeny i inne szkodliwe cząsteczki,
które ze zwykłego worka mogą się wydostać i cyrkulować w powietrzu.
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Kamera lokalizacyjna iAdapt – to lepsze niż LIDAR
Wiele robotów sprzątających do skanowania pomieszczenia korzysta
z laserowego czujnika odległości. W efekcie dostają informacje o przeszkodach i ograniczeniach. Tymczasem w takich robotach jak iRobot
Roomba i7 mamy kamerę lokalizacyjną i opatentowaną nawigację iAdapt
3.0. Kamera w pełni wizualizuje przestrzeń. Dzięki temu robot idealnie
jest w stanie dotrzeć do wszystkich zakamarków i poruszać się w gęsto
umeblowanych przestrzeniach. A co za tym idzie, nie musimy ani urządzać mieszkania pod robota, ani specjalnie porządkować pomieszczeń
na czas odkurzania. Kamera radzi sobie też w gorszych warunkach oświetleniowych, jeśli więc musimy posprzątać w nocy, to iRobot też to zrobi.
Co ważne obraz z kamery nie jest nigdzie nagrywany, zapisywany, a tym
bardziej wysyłany, nie ma więc obaw o naszą prywatność. Inną przewagą
rozwiązań nawigacyjnych iRobot jest fakt, że nie traktują zasłon czy narzut
na łóżko jako ściany i docierają do zasłoniętych przez nie przestrzeni.
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Aplikacja iRobot Home – intuicyjna i funkcjonalna
Skoro nasz robot jest praktycznie bez obsługi fizycznej, warto mieć nad nim
jednak jakąś kontrolę. Tu z pomocą przychodzi aplikacja mobilna iRobot
Home. To, co rzuca się w oczy, to jej przejrzystość, czytelny interfejs w języku
polskim. Łatwość obsługi sprawia, że nawet osoby mało techniczne poradzą
sobie z nią bez większych problemów. Z kolei osoby pragnące zaawansowanych opcji mają je pod ręką i mogą na przykład korzystać z głosowych asystentów Amazon Alexa czy Google.
Dzięki aplikacji i inteligentnym mapom możemy w pełni zarządzać
sprzątaniem w naszym domu i jego automatyzacją. W efekcie otrzymujemy czysty dom, gdzie o odkurzanie absolutnie nie musimy się martwić.
To tylko kilka z wielu technologii, które zastosowane są w robotach odkurzających iRobot Roomba. Jakość wykonania robotów, dostępność części
zamiennych, bezproblemowy zakup (także ratalny) w szerokiej polskiej
dystrybucji, spolszczona i dopracowana aplikacja i mnóstwo technicznych
ułatwień sprawiają, że postawienie na Roombę to strzał w dziesiątkę, jeśli
chodzi o sprzątanie w naszym domu.
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Roomba jak adidasy XXI wieku
Pierwsze roboty sprzątające iRobot Roomba pojawiły się niecałe 20 lat
temu. Od tego momentu ich popularność znacznie wzrosła. Robot
sprzątający przestał być gadżeciarskim rozwiązaniem, a prawdziwym game
changerem w codziennym życiu większości z nas. Skąd wziął się fenomen
Roomby? Dlaczego to rzeczywiście produkt zmieniający życie?
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iRobot Roomba – lider, który stoi za sukcesami innych
Z wakacyjnych pobytów u dziadków w dzieciństwie doskonale pamiętam
to, jak dziadek, uruchamiając stary podłużny odkurzacz, posługiwał się
nazwą pewnej szwedzkiej marki produkującej AGD; mówił tak na każdy
odkurzacz także później. Tak jak każda stacja benzynowa była dla niego
CPN-em. Tak jak dla nas dziś wszystkie pieluszki wielorazowe to pampersy
i od lat na wiele butów sportowych mówimy adidasy, choć nie mają na
sobie trzech pasków w kształcie trójkąta.
Pospolicenie nazw marketingowych produktów to zjawisko językowe,
które zachodzi w kulturach na całym świecie. Wynika to przede wszystkim
z faktu, że oryginalne produkty osiągnęły ogromny rynkowy sukces. Tak
samo jest z iRobotem Roomba. To właśnie firma iRobot wprowadziła na
salony robota sprzątającego, spopularyzowała tę kategorię. W dodatku te
produkty są na tyle oryginalne, innowacyjne i wysokiej klasy, że stały się
liderem branży i benchmarkiem dla wszelkich innych rozwiązań tego typu.
Dlatego nie dziwi fakt, że wiele osób na dowolnego robota sprzątającego
mówi właśnie Roomba. Marce udało się tak mocno wejść do świadomości
konsumentów. Sam łapię się na tym, że tłumacząc komuś fakt istnienia
robota koszącego, mówię „taka ogrodowa Roomba”. Roomba jest więc
wręcz synonimem robotyzacji w naszych domach.
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Oczywiście Roomba jest nie tylko beneficjentem swojego sukcesu, ale
też poniekąd ofiarą. Na fenomenie Roomby próbuje się wybić wiele
marek, oferując produkty „roombopodobne”. Nie brakuje sprzętów,
które żerują na obietnicy bycia tańszym odpowiednikiem rozwiązań
iRobota. Niestety i twórcy tych urządzeń, i nabywcy zapominają, że za
fenomenem Roomby stoją lata doświadczeń, także w tworzeniu robotów
militarnych czy kosmicznych. W jednym małym iRobot Roomba kryje się
ogrom przemyślanych i opatentowanych rozwiązań technologicznych.
A producent wciąż stawia na kolejne innowacje.
Myślę, że tym kolejnym przełomem jest stacja ładująco-czyszcząca, która
ostatnio zawitała także do bardziej przystępnego modelu, Roomba i3+.
Dzięki temu robot staje się bezobsługowy przez długie tygodnie. Możemy
zautomatyzować proces sprzątania i zabierać jedynie worek z brudem raz
na wiele tygodni. Codziennie czyste podłogi to właśnie game changer.

Roomba – hitem filmików i ulubieńcem domowników, także tych futrzastych
Roboty Roomba są produktem „żywym”. Nawet gdy używamy ich
wyłącznie pod naszą nieobecność, to wciąż jednak widzimy ich pracę.
Dlatego też dużo łatwiej nam je spersonifikować. Dla moich rodziców ich
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Roomba to Burek. Znam osoby, które nazywają swoje roboty Marysia, na
cześć postaci wykreowanej przez Wojciecha Pokorę w filmie „Poszukiwany, poszukiwana” [u korekty w domu „Marysia” to zmywarka, a robot
sprzątający to Robocop – przyp. korekty]. Traktujemy iRobota jako
sprzęt, który towarzyszy nam w życiu, pomaga w domu.
O fenomenie Roomby świadczą liczne filmiki w sieci, pokazujące to, jak
koty i psy jeżdżą na nich lub w jak zabawny sposób reagują na robota.
Na YouTube można zobaczyć dziesiątki filmików z dziećmi i zwierzętami
obcującymi z robotami. Filmy te mają setki tysięcy wyświetleń. Tu jako
dopełnienie tekstu podpinam jedynie krótki miks z oficjalnego kanału
iRobotPolska, pokazujący kilka takich przykładów. Na przejażdżkę na
iRobocie załapały się nawet świnki.
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Dla nas robot sprzątający jest narzędziem,
które wkroczyło do domu i ułatwiło codzienność. Natomiast dla najmłodszych dzieci, które
dorastają z Roombą, będzie to już coś oczywistego jak pralka. Nie sposób też nie docenić
tego, jak ważny krok iRobot wykonał właśnie
w oswajaniu społeczeństwa z robotyzacją.
Obcując teraz z tego typu sprzętami, za kilka
lat będziemy w stanie zaakceptować roboty
asystujące osobom starszym, robotycznych
kelnerów i jeszcze więcej robotów pomagającym nam w codziennych czynnościach.

Roomba zmienia nasze życie
Mam wrażenie, że większość z nas, choć korzysta z nowych produktów technologicznych,
nie zauważa tego, jak bardzo zmieniają naszą
codzienność. Dla mnie tak jest na przykład
z samochodem z aktywnym tempomatem
i zaawansowanymi systemami bezpieczeństwa.
Sam smartfon z możliwością płacenia, sterowania inteligentnym domem i ciągłym dostępem
do sieci to przecież coś niesamowitego. Warto
czasem zatrzymać się na chwilę i pomyśleć, jak
te urządzenia wpływają na to, w jaki sposób
funkcjonujemy. Ile razy ten samochód z kamerkami, z asystentem martwego pola uchronił
nas od stłuczki czy nawet poważniejszej kolizji.
Oczywiście dobrze też czasem zastanowić się,
czy jednak nie za często korzystamy ze smartfona i czy nie marnujemy czasu. Jednak w ogólnym rozrachunku technologie ułatwiają nam
codzienność i są to narzędzia, które ulepszają
nasze życie.
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Roboty odkurzające Roomba są tego doskonałym przykładem. Oszczędzają
czas – nawet jeśli raz na jakiś czas musimy sięgnąć po inny sposób sprzątania
domu, to i tak robimy to znacznie rzadziej. Prawdziwą zmianą jednak jest to,
że nie mamy czysto jedynie w momencie, gdy odkurzymy na przykład raz
w tygodniu. Dzięki robotowi możemy mówić o permanentnym porządku.
Roomba może działać codziennie, a nawet kilka razy dziennie i dbać o czystość. W dodatku robi to w sposób zautomatyzowany i gruntowny.
Korzystanie z Roomby poprawia nasz komfort, czysty dom zdecydowanie
wpływa też na nasze dobre samopoczucie. Jeszcze bardziej pomoc iRobota
doceniają osoby z alergiami.

W oczekiwaniu na kolejne rewolucje
Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Dlatego właśnie jestem przekonany, że to nie
są ostatnie słowa, jeśli chodzi o robotyzację naszej codzienności. Co więcej,
myślę, że w robotach sprzątających też jeszcze wiele przed nami. Takim zwiastunem jest na przykład technologia Imprint Link, gdzie łączona jest praca
i komunikacja pomiędzy robotem odkurzającym Roomba a robotem mopującym Braava jet m6. Dzięki temu rozwiązaniu po odkurzaniu automatycznie
rozpocznie się proces mopowania podłogi. Zespół robotów, które same dbają
o czystość w domu bez naszej ingerencji? Dlaczego nie!
Więcej informacji na www.irobot.pl
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iRobot

– Ponad 30 lat wyjątkowych robotów
Firma iRobot powstała w 1990 roku i od tego czasu wprowadziła na rynek
wiele wyjątkowych produktów zmieniających życie. 31 lat doświadczenia,
jakie zebrała, jest najlepszą rekomendacją tworzonych przez iRobot
robotów. W końcu, jeśli komuś powierzamy zajmowanie się naszym
domem, to musi być to ktoś, kto ma doświadczenie w tym, co robi i komu
możemy zaufać. Oto, krótka wędrówka przez historię tej wyjątkowej firmy.
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Początki istnienia marki iRobot brzmią niezwykle poważnie. Firmę
w 1990 roku założyła bowiem trójka inżynierów z MIT – Colin Angle, Helen
Greiner i Rodney Brooks. Już rok później zaprezentowany został robot
Genghis i jego celem bynajmniej nie było sprzątanie podłóg. Genghis
został stworzony z myślą o dokładnej eksploracji kosmosu, a jego algorytm
poruszania się wzorowany był na ruchach owadów.
Kolejne roboty wymyślone i skonstruowane przez iRobot w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w istocie przyczyniły się ludzkości.
Szczególne znaczenie miał iRobot Ariel – zaprojektowany do wykrywania i unieszkodliwiania min przeciwpiechotnych. Ariel wyręczał saperów
w trudnych misjach, chroniąc tym samym wojskowych, ale przede wszystkim ludność cywilną. iRobot PackBot stworzony do rekonesansu niebezpiecznych miejsc stał się ulubieńcem służb. Ponad dwa tysiące iRobotów
PackBot wspierało armię USA podczas misji stabilizacyjnych. Roboty te
zostały użyte także w miejscach, które wymagały eksploracji, ale zadanie
to było zbyt niebezpieczne dla człowieka, jak na przykład przeszukiwanie
zgliszczy po ataku na World Trade Center czy po awarii elektrowni atomowej w Fukushimie. Dziś dział tworzący roboty militarne i taktyczne to
osobna spółka, przez lata jednak iRobot rozwijał jednocześnie dział robotów domowych i robotów przeznaczonych dla służb, implementując w obu
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sektorach najlepsze wypracowane rozwiązania. Wiele z technologii wykorzystanych w robotach iRobot jest opatentowana. Firma korzysta z ponad
tysiąca stworzonych przez swoich inżynierów patentów.
Ponadto przez lata kontynuowano prace nad robotami tworzonymi
do celów badawczych i naukowych. Wspólnie z National Geographic
w 2002 roku opracowano model Roober. Ten eksplorował wąskie korytarze wewnątrz Piramidy w Gizie. Dzięki temu udało się zbadać niepoznane
dotychczas komnaty starożytnej konstrukcji i to bez ryzyka zniszczenia
obiektu przez człowieka. Co ciekawe, to właśnie w 2002 roku pojawił
się też pierwszy robot sprzątający przeznaczony do użytku domowego
– odkurzajaca Roomba. Stała się ona w Polsce synonimem dla całej kategorii produktów – jak adidasy – a przede wszystkim pionierem i innowatorem
dla całej kategorii robotów sprzątających.
Przez lata iRobot rozbudowywał kategorię robotów sprzątających o kolejne
modele przeznaczone do konkretnych prac domowych. Pierwszy robot
myjący podłogi – iRobot Scooba – pojawił się na rynku już w 2005 roku.
Natomiast w 2012 roku iRobot wprowadził na rynek robota mopującego
– iRobot Braava. Roboty sprzątające iRobot ciągle ewoluują. Zyskują nowe
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funkcje, poprawiane są ich algorytmy, zwiększana jest skuteczność. Włączane są kolejne
rozwiązania Smart Home. Wśród najnowszych
propozycji pojawiły się roboty odkurzające
Roomba ze stacjami ładująco-czyszczącymi,
które eliminują konieczność czyszczenia
pojemnika na brud nawet przez kilka miesięcy.
Dzięki automatyzacji sprzątania, po cyklu
odkurzania Roomba wyśle sygnał do robota
mopującego Braava, by rozpoczął swoją pracę.
My zaś możemy mieć gruntownie posprzątane
podłogi praktycznie bezobsługowo.
Rodowód firmy iRobot sprawia, że roboty
Roomba działają wyjątkowo precyzyjnie. iRobot Roomba jest w stanie odkurzać z precyzją
nieosiągalną dla człowieka wyposażonego
w odkurzacz z nawet największą siłą ssania.
Cel, jaki przyświeca producentowi robotów
Roomba i Braava, jest taki, że urządzenia te
mają być wytrzymałe, trwałe i niezawodne.
Ta solidność jest widoczna w każdym podzespole robota. W dodatku elementy, które
ulegają zużyciu, są łatwo dostępne i wymienialne. iRobot dba też o to, by roboty wprowadzane na rynek, wraz z rozwojem aplikacji
mogły zyskiwać nowe funkcjonalności. Możliwe jest to dzięki stosowaniu procesorów
umożliwiających aktualizacje. To rozwiązanie
pokazuje, jak odpowiedzialną politykę produktową prowadzi iRobot – by korzystać
z nowinek produktowych, nie trzeba sięgać
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po nowy model robota; znajdzie się on
pod postacią aktualizacji w aplikacji iRobot Home.
iRobot sprzedał dotychczas 35 milionów
robotów domowych (z czego ponad 500
tysięcy w Polsce) i ma za sobą ponad
30 lat działania. Mimo to trudno nie oprzeć
się wrażeniu, że czas robotów w naszym
życiu dopiero nadchodzi. Coraz więcej
osób przekonuje się do zakupu robotów
sprzątających. iRobot z pewnością zmienia
domową rzeczywistość, oferując nowoczesne, skuteczne i przede wszystkim
bezpieczne rozwiązania. Zaufanie, jakim
Klienci obdarzają iRobot, jeszcze bardziej
mobilizuję markę do intensywnej pracy
nad udoskonalaniem swoich produktów,
przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego
poziomu standardów.
Materiał powstał we współpracy z iRobot
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Strefa Somfy
PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Somfy to europejski dostawca innowacyjnych rozwiązań do naszych
domów już od ponad 50 lat. Firma tworzyła rozwiązania automatyki
domowej w czasach, gdy większość z nas kojarzyła inteligentny dom
z futurystycznymi wizjami z kreskówki. Zapraszamy was do strefy
Somfy, w której odkryjecie, jak możecie zmienić swój dom i jego
otoczenie za sprawą rozwiązań marki.

Co warto wiedzieć o urządzeniach Somfy?
• Większość oferty Somfy skupiona jest wokół automatyki do osłon okiennych (wewnętrznych i zewnętrznych) i bramowej.
• Somfy to także świetne kamery zgodne z HomeKit pozwalające na monitoring wewnątrz i zewnątrz budynku.
• Centrale TaHoma również zgodne są ze standardem HomeKit i gotowe na
przyszłość.
• Urządzeniami z napędami Somfy oraz marek współpracujących możesz
sterować za pomocą inteligentnych przycisków na centrali TaHoma switch,
Wspólnie z Somfy przygotowaliśmy cykl artykułów, który pozwoli wam
spojrzeć szerzej na to, jak myśleć o standardzie SmartHome. Podpowiemy,
dlaczego warto montować zautomatyzowane rolety w oknach. Być może
wielu z was uważa to za wygodne rozwiązanie jedynie latem, tymczasem
także zimą rolety potrafią pozytywnie wpłynąć na komfort termiczny użytkowników budynku. Zdradzamy najnowsze trendy w świecie SmartHome
i podpowiadamy, jak wykorzystać kamery zewnętrzne. Przedstawiamy też
najnowszą centralę sterującą Somfy – TaHoma switch.
Sprawdźcie, co przygotowaliśmy dla was wspólnie z Somfy. Kilka stron
wcześniej przeczytacie inspirujący naszym zdaniem wywiad z Waldemarem Niedzielą, wyjątkowym ekspertem pracującym właśnie w tej firmie.
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Prosty sposób na bezpieczny dom.
Systemy alarmowe od Somfy
do domu i mieszkania
Domowy alarm kojarzy się nam z rozwiązaniami instalowanymi na etapie
budowy, na który decydują się firmy i posiadacze większych domów.
Tymczasem o zabezpieczeniu naszej nieruchomości możemy pomyśleć
na każdym etapie, również już podczas jej użytkowania i to niezależnie
od wielkości domu czy mieszkania. Zwłaszcza że rozwiązania, jakie oferuje
Somfy, są kompleksowe, intuicyjne i łatwe do samodzielnego montażu.

STREFA SOMFY

112

Na początku grudnia rynek rozwiązań Smart Home usłyszał świetną wiadomość – Somfy TaHoma jest kompatybilna z Apple HomeKit w zakresie sterowania wybranymi systemami osłonowymi. Obecni i przyszli użytkownicy
inteligentnego domu bazującego na protokole Apple długo czekali na takie
wieści. Już teraz mogą sterować roletami zewnętrznymi, żaluzjami fasadowymi, screenami, a nawet markizami czy pergolami z automatyką Somfy
w technologii io-homecontrol. W przyszłości należy się spodziewać kolejnych urządzeń francuskiego producenta zgodnych z ekosystemem Apple.
W naszym smartdomu czy mieszkaniu obok wielu inteligentnych urządzeń
nie powinno zabraknąć jednak systemu alarmowego. W dodatku dobrze,
aby mimo wszystko był on niezależny od reszty rozwiązań smart. Dlaczego?
W końcu chodzi o nasze bezpieczeństwo. Warto więc wybrać system, który
będzie miał indywidualną aplikację do sterowania urządzeniami alarmowymi.
Możemy oczywiście skorzystać z systemu przewodowego, wspieranego
przez agencje ochrony. Alternatywnym rozwiązaniem, zarówno do mieszkań, jak i domów, mogą być zestawy alarmowe od Somfy. Po pierwsze,
sprzęt francuskiego producenta jest niewielki, estetyczny i łatwy w montażu. Po drugie, nie wymaga specjalistycznej wiedzy, a jego obsługa
jest bardzo prosta dzięki intuicyjnej aplikacji Somfy Protect w naszym
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smartfonie. System alarmowy Somfy Protect można też w każdej chwili
rozbudować, a jeśli zajdzie taka potrzeba, poszerzyć jego możliwości także
o dodatkowe funkcje.
Jak to wygląda w praktyce? Możemy zdecydować się na zestaw Somfy

Home Alarm Premium za 2499 PLN lub też jego poszerzoną wersję
z dodatkowymi czujnikami za 3099 PLN. W skład zestawu Premium wchodzą dwa czujniki wibracji i otwarcia IntelliTAG do zainstalowania na oknie
i/lub drzwiach, syrena wewnętrzna, syrena zewnętrzna, dwa czujniki ruchu,
mostek Link do połączenia systemu z internetem oraz dwa klucze zbliżeniowe Key Fob, umożliwiające m.in. automatyczne rozbrojenie alarmu.
W rozbudowanej wersji Premium systemu mamy aż siedem czujników
wibracji i otwarcia.
System ten nie ma żadnych klawiatur, kodów itp. Uzbroimy go w aplikacji
lub kluczem zbliżeniowym. Główną rolę w nadzorze odgrywają czujniki
otwarcia i wibracji oraz czujniki ruchu. Wybita szyba, otwarcie drzwi wejściowych bez uprawnienia, ruch – to wszystko wzbudzi alarm. Głośne
syreny (wewnętrzna 110 dB i zewnętrzna 112 dB) odstraszą intruzów, a my
w czasie rzeczywistym otrzymamy odpowiednie powiadomienie na nasz
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smartfon. Powiadomienie mogą też otrzymać sąsiedzi czy wskazani znajomi, którym wcześniej nadaliśmy właściwe uprawnienia w aplikacji, by
mogli zweryfikować sytuację pod naszą nieobecność.
Jedną z fajniejszych funkcji systemu jest też to, że możemy przypisać każdy
klucz zbliżeniowy Key Fob do innego domownika. Gdy podarujemy jeden
dziecku, to w momencie powrotu do domu naszej pociechy system rozbroi
się automatycznie, a my dostaniemy powiadomienie o bezpiecznym wejściu dziecka do mieszkania.
System alarmowy Somfy Protect można w każdej chwili rozbudowywać o dodatkowe czujniki, w tym na przykład o czujnik dymu. Rozszerzeniem tego systemu lub też po prostu tanim i prostym alarmem do
mniejszego mieszkania może być kamera all-in-one Somfy One+. To
niewielka kamera Full HD, która ma wbudowany czujnik ruchu i syrenę
alarmową, emitującą dźwięk o natężeniu ponad 90 dB. Co ważne, nawet
w przypadku awarii zasilania kamera działa przez sześć godzin. W przypadku wykrycia niepożądanego ruchu zostaniesz natychmiast poinformowany o zdarzeniu, kamera zrobi zdjęcie i nagra 30-sekundowy film.
Produkt objęty jest aż pięcioletnią gwarancją.
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Uzupełnieniem systemów alarmowych lub też
naszego inteligentnego domu działającego na bazie
HomeKit może być też świetna kamera zewnętrzna

Somfy. Kamera dostępna jest w wersji czarnej lub
białej, z łatwością więc dopasujemy ją do koloru elewacji. Widać tutaj estetyczne, europejskie wzornictwo, kamera w pierwszej chwili przypomina zgrabny
kinkiet. Ta zewnętrzna kamera jest nie tylko zgodna
z systemami alarmowymi Somfy, ale też właśnie Apple
HomeKit, Asystentem Google’a czy Amazon Alexa.
Dla większego poczucia spokoju i bezpieczeństwa
warto zastanowić się nad alarmem w swoim domu lub
mieszkaniu. Stosunkowo niewielkim kosztem możemy
odstraszyć intruzów, zabezpieczyć się przed skutkami
pożaru dzięki czujnikowi dymu i innymi zagrożeniami.
Oczywiście najlepiej, gdyby taki system nigdy nam się
nie przydał. Ale gdy już go będziemy mieć, docenimy
możliwość chociażby zajrzenia do naszego domu przez
kamerę, gdy będziemy korzystać z uroków wakacji
poza domem. Warto tu pomyśleć o rozwiązaniach
Somfy ze względu na prostotę użytkowania, atrakcyjne,
łatwo wtapiające się w otoczenie wzornictwo oraz
możliwość poszerzania o kolejne elementy. W dodatku
asortyment Somfy cały czas jest wzbogacany i uzupełniany o kolejne urządzenia.
Wybrane rozwiązania Somfy są kompatybilne z Apple
HomeKit, do innych na urządzeniach Apple i Android
znajdziemy przystępne aplikacje. Możliwości zastosowań urządzeń tego francuskiego producenta jest
bardzo dużo, co będziemy starali się Wam pokazać
w kolejnych wydaniach iMagazine.
Materiał powstał we współpracy z firmą
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Somfy TaHoma

– otwórz swój Smart Home na nowe możliwości
Inteligentny dom to potęga możliwości, wiele zwykłych czynności jesteśmy
w stanie zautomatyzować. Dzięki Smart Home mamy z naszego smartfona
kontrolę nad tym, co dzieje się w domu. W przypadku ekosystemu
urządzeń Apple zwykle decydujemy się na Smart Home oparty o HomeKit.
Od grudnia 2020 r. z HomeKit kompatybilna jest też centrala Somfy
TaHoma drugiej generacji. Jakie możliwości daje nam to połączenie?
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Czym jest TaHoma?
TaHoma to centrala dla ponad 100 urządzeń
od francuskiego producenta urządzeń automatyki domowej i rozwiązań smart – Somfy.
W dodatku kompatybilna jest też z licznymi
rozwiązaniami od innych renomowanych
producentów jak Velux, Honeywell, Danfoss,
Sonos, Philips Hue... Urządzenie wspiera takie
protokoły jak io-homecontrol®, RTS, enocean
czy z-wave. TaHoma współpracuje z asystentami głosowymi Google i Amazon Alexa,
a także usługą IFTTT. Wreszcie jest też kompatybilna z Apple HomeKit.
Aktualnie w ramach HomeKit wspierane są
urządzenie z protokołem io-homecontrol®,
czyli wybrane napędy do rolet zewnętrznych,
żaluzji fasadowych, screenów zewnętrznych,
markiz i pergoli. Na razie nie ma możliwości
sterowania bramami wjazdowymi, drzwiami
garażowymi, oknami czy zamkami do drzwi.
Cały czas jednak TaHoma jest rozwijana,
a HomeKit co roku dostaje nowe możliwości.

Smart Home dla każdego
Największym atutem współczesnych, nowoczesnych rozwiązań Smart Home takich
właśnie jak HomeKit czy cały ekosystem
urządzeń kompatybilnych z Somfy TaHoma
jest fakt, że nie musimy od razu instalować
wszystkich sprzętów, myśleć o całościowej
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inwestycji w inteligentny dom na etapie budowy czy remontu. Sprzęty są
bardzo proste w instalacji i łączą się ze sobą bezprzewodowo. A to oznacza, że możemy „usmartawiać” nasz dom krok po kroku, w zależności od
potrzeb czy budżetu. Widać też wyraźnie tę chęć współpracy pomiędzy
producentami. Nie trzeba mieć dziesiątek aplikacji, a większość rzeczy
obsłużymy z pomocą asystentów głosowych i na przykład zainstalowanych
w domugłośników smart, jak chociażby HomePod Mini.

Rolety w HomeKit – prawdziwa wygoda na co dzień
Integracja centrali TaHoma z HomeKit to w tej chwili przede wszystkim
wygodne korzystanie z rolet zewnętrznych czy żaluzji. Dzięki geolokalizacji
i automatyzacji w aplikacji Dom możemy na przykład ustawić, aby rolety
zostały zasłonięte, gdy ostatni z domowników wyjdzie. Natomiast rolety
się podniosą, gdy będziemy wracać do domu. Osobiście z automatyki do
rolet korzystam od lat i uwielbiam to, że w sypialni skierowanej na wschód
mogę nawet w czerwcowe poranki mieć ciemność do 7, a następnie
dopiero roleta nieco się otwiera i wpadają promienie światła. Dzięki automatyzacji w weekendy natomiast pozostaje ciemno, aż się sami nie obudzimy. Mam też ustawioną w aplikacji Home (Dom) scenę – Movie Time. Po
jednym kliknięciu lub komendzie głosowej zasłaniają się rolety w salonie
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i gaśnie światło. Powstają warunki idealne do
filmowego seansu.
Teraz, gdy Somfy zyskało wsparcie dla HomeKita, poważnie zastanawiam się nad markizą na
tarasie. Elektryczne sterowanie nią to nie tylko
komfort, ale też bezpieczeństwo. Można dostosować automatykę do warunków pogodowych.
Przy pierwszych kroplach deszczu lub podmuchach wiatru markiza schowa się, nawet jeśli
zapomnieliśmy o niej, wychodząc z domu.
Właśnie to jest klucz do zrozumienia całej
idei Smart Home. Wszak nie chodzi o to, abyśmy sterowali urządzeniami z telefonu tak
samo jak przyciskami umieszczonymi na ścianach. Prawdziwy inteligentny dom zaczyna
się w momencie, gdy urządzenia umieją ze
sobą współgrać i wiele codziennych czynności możemy zautomatyzować.

Możliwości Somfy TaHoma są
niesamowite
TaHoma w połączeniu ze urządzeniami smart
w ramach swojej aplikacji i obsługi licznych
protokołów oferuje jeszcze więcej. To możliwość zarządzania i automatyzacji bram wjazdowych i garażowych czy sterowanie oknami,
na przykład dachowymi i ich automatyczne
zamykanie i otwieranie. Kontrola ogrzewania, automatyzacja oświetlenia, otwieranie
i zamykanie drzwi wejściowych. Wreszcie to
także systemy alarmowe i kamery. Do tego

119

STREFA SOMFY

120

wszystkiego możemy mieć dostęp z jednej
aplikacji TaHoma na iPhonie czy iPadzie.
Ekosystem TaHoma jest skalowalny. Bez trudu
wykorzystamy go w mieszkaniu do 2–3 zasłon
czy rolet i prostego systemu alarmowego.
Jednak też świetnie poradzi sobie w dużym
domu, a właściwie rezydencji, gdzie centrala
posłuży za prawdziwe centrum sterowania
bramami, dostępem do domu, systemem
alarmowym, a nawet elektrycznie sterowanym ekranem projekcyjnym w naszym
salonie. Prostota dodawania urządzeń, konfiguracji, a przede wszystkim sterowania pozostaje na tym samym poziomie, niezależnie od
skali naszego inteligentnego domu.
Somfy wyspecjalizowało się w automatyce
do osłon okiennych i bram. Warto właśnie tu
inwestować w sprawdzone napędy tego producenta, a centralę TaHoma potraktować jako
furtkę do nowoczesności i wygody. To właśnie ten komfort, możliwość kontroli domu
z dowolnego miejsca na Ziemi jest dla mnie
jedną z najwspanialszych rzeczy na początku
trzeciej dekady XXI wieku. Inteligentny dom
przestał być rozwiązaniem jedynie z filmów
czy produktem dla wąskiej grupy najzamożniejszych, którzy musieli o nim myśleć przy
budowie swoich domów. Teraz rozwiązania
te stają się znacznie bardziej przystępne,
a swoją przygodę możemy zacząć praktycznie
w dowolnym momencie.
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Rolety smart

– to coś, co zmieni Twoją codzienność
Planujesz budowę domu lub jego modernizację? Warto pomyśleć
o roletach z napędem elektrycznym. To rozwiązanie zmieni zupełnie
sposób, w jaki funkcjonujecie w domu, zwłaszcza gdy rolety będą smart
i będą podpięte pod HomeKit.
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Rolety zewnętrzne to rozwiązanie, które daje komfort i zwiększa bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo, ponieważ jest to dodatkowa warstwa
ochronna, przez którą potencjalny włamywacz musiałby się przebić.
Rolety pozwalają kompletnie zakryć nasz dom, dając poczucie prywatności. Dodatkowo pomiędzy oknem a roletą tworzy się „poduszka
termiczna”, czyli masa powietrza, ograniczająca wymianę ciepła. Przede
wszystkim to jednak duży komfort, móc zaciemnić pomieszczenie
o dowolnej porze. To także kolejna bariera akustyczna, pozwalająca tłumić hałasy z otoczenia. Jednak dopiero gdy rolety połączymy z naszym
inteligentnym domem, w pełni docenimy ich możliwości. W moim przypadku rolety były pierwszym elementem smart w domu i zdecydowanie
jest to też coś, co bardzo doceniamy, właściwie każdego dnia.
Jestem kinomaniakiem i staram się oglądać filmy w iście kinowych
warunkach. Dlatego istotne jest dla mnie zaciemnienie salonu. O ile
zimą ciemno robi się dość wcześnie, to latem już seanse nawet po 21
stają się problematyczne. Tu z pomocą przychodzą właśnie rolety. Gdybym jednak miał zasuwać je ręcznie czy nawet podchodzić do każdego
z czterech nadajników naściennych, to może byłbym szczuplejszy, ale
na pewno nie byłoby to tak wygodne jak jedna komenda dla Siri. Teraz
dodatkowo postawiłem HomePoda mini w kuchni, więc sterowanie
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Rolety zewnętrzne to rozwiązanie, które daje komfort i zwiększa bezpieczeństwo.

elementami Smart Home będzie jeszcze łatwiejsze. Mam ustawioną
scenę Movie Time i gdy wypowiem te magiczne słowa, zasłaniają się
rolety w salonie i po chwili gaśnie również światło lampy na szafce RTV.
Co więcej, mam też scenę w HomeKit powiązaną z odtwarzaczem płyt
Blu-ray. W tym przypadku jest pewne, że gdy odtwarzam film z płyty, to
chcę mieć kinowe wrażenia wtedy, gdy tylko odtwarzacz się uruchomi
(co również robię z telefonu lub za pomocą komend dla Siri), a rolety
zamykają się.
Zewnętrzne rolety to rozwiązanie, które szczególnie doceniają rodzice
małych dzieci. Możliwość zrobienia warunków nocnych w majowy wieczór o godzinie 19 jest nieoceniona. Także rano nasz maluch nie budzi się
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z pierwszymi promieniami słońca.
Naszą sypialnię mamy skierowaną
na wschód, więc tym bardziej
doceniamy fakt, że słońce latem
nas nie budzi. Rolety podnoszą
się tylko o 30% o 6:30. Natomiast
w całym domu po 7.
Automatyzacje z roletami i światłem pozwalają też na symulowanie obecności podczas wyjazdów.
To, że w domu rolety podnoszą
się rano, a zasuwają się wieczorem, daje wrażenie, że ktoś jest
w środku. Oczywiście jest też
alarm, kamery zewnętrzne. Ale
ta „obecność” mniej kusi i nieco
odstrasza, zwłaszcza że dom jest
odsłonięty na wciąż okalające
go pola. Rolety to jedna z rzeczy
świetnie zaimplementowanych
w HomeKit. Można dogodnie sterować poziomem otwarcia. Bezproblemowo działa obsługa Siri
oraz automatyzacja.

Napęd do rolet Somfy
– czyli jeszcze bardziej
smart
Rozwiązań roletowych na rynku
jest wiele. Jednak już produktów
w pełni zgodnych z HomeKit
i dających naprawdę komfortowe
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korzystanie z rolet jest niewiele. Somfy specjalizuje się w automatyce do
osłon okiennych i ma całą gamę produktów z tej kategorii. Warto zwrócić uwagę na napęd Oximo io. Oferuje on dwukierunkową komunikację
radiową w ramach protokołu io-homecontrol, a po połączeniu z centralą
Tahoma jest kompatybilny z HomeKit. Co go wyróżnia, co sprawia, że
rzeczywiście warto postawić na ten napęd?
Ważną cechą napędu Oximo io jest funkcja detekcji przeszkód i oblodzenia. U siebie w domu niestety nie posiadam napędu Somfy. To w praktyce oznacza, że przynajmniej raz do roku któraś z rolet ulega awarii. Są
to uszkodzone pióra czy zaczepy. Nie jest to duży koszt, ale koszt, który
często sprawia, że roleta jest wyłączona z użytku. Nie mówiąc już o czasie, który muszę stracić na naprawienie awarii. W dodatku przy pogodzie
takiej, jaka była w styczniu i lutym, każde otwieranie i zamykanie rolet
spotyka się z pewną niepewnością, czy rolety nie są zbyt oblodzone i nie
uszkodzą się.

Produktów w pełni zgodnych z HomeKit i dających naprawdę
komfortowe korzystanie z rolet jest niewiele. Somfy specjalizuje się w automatyce do osłon okiennych i ma całą gamę produktów z tej kategorii.

W przypadku rolet z napędem Somfy te największe mankamenty
użytkowania zostały praktycznie wyeliminowane. Napęd w momencie
wykrycia przeszkody zatrzymuje roletę. Podobnie w przypadku oblodzenia roleta przestaje być otwierana czy zamykana, aby jej nie uszkodzić.
W dodatku w aplikacji TaHoma zobaczymy, że nasza roleta nie mogła
zostać otwarta lub zamknięta. Przy drzwiach tarasowych czy oknach
na parterze zdecydowanie takie przygody z przeszkodami się zdarzają.
A to zostawiony latem but na tarasie tuż przed oknem albo doniczka
z kwiatami na parapecie zbyt przysunięta do okna. Mając napęd Somfy
Oximo io, takich przygód i związanych z nimi dalszych perturbacji da się
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uniknąć. A każdemu z nas zdarza się zapomnieć… Natomiast zimą nie chcemy się tak
przejmować kwestią oblodzenia rolet.
Somfy w swojej ofercie ma pełen wachlarz
napędów Oximo io o różnych momentach obrotowych. To pozwala dopasować
roletę wyposażoną w ten właśnie napęd do
okien każdej wielkości, zarówno małych,
jak i dużych. Sprytnym rozwiązaniem jest
opcja ustawienia pozycji komfortowej, czyli
naszej ulubionej pozycji rolety. Lekko przyciemnione okna? Nic prostszego, wystarczy
jedno kliknięcie czy polecenie dla Siri.

Rolety smart to istny must
have współczesnego domu
Budując dom, stoimy przed wieloma wyzwaniami i pytaniami. Zastanawiamy się, w co
warto zainwestować, na co warto dołożyć
nieco więcej, a na czym można zaoszczędzić.
Rolety zewnętrzne to produkt, który jest
pewnym dodatkiem, często pomijanym. Jednak niesłusznie. Rolety są naprawdę świetnym udogodnieniem, który realnie wpływa
na nasz komfort, zwłaszcza ten związany
ze snem. Jeśli zamierzacie modernizować
dom lub go budować, weźcie pod uwagę
montaż rolet. A jeśli interesuje was najwyższa jakość i bezproblemowa obsługa przez
lata, to warto sięgnąć po rozwiązania Somfy,
a zwłaszcza napęd Oximo io.
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Somfy Oximo io
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– napęd do rolet zgodny z HomeKit

Automatyczne sterowanie roletami to jeden z podstawowych atutów inteligentnego domu. Możliwość zaciemnienia salonu jednym ruchem na czas
filmowego seansu czy stopniowe wpuszczanie promieni słonecznych do
wnętrz nad ranem bez wstawania z łóżka to prawdziwy komfort. Rolety to
także dodatkowa warstwa zabezpieczająca okna i element ochrony prywatności. Latem to również gwarancja zawsze odpowiedniej temperatury
w domu – osłony zewnętrzne zapobiegają nagrzewaniu się wnętrz. Dzięki
Somfy rolety mogą być nie tylko inteligentne, ale też zintegrowane z Apple
HomeKit. Wystarczy połączyć roletę wyposażoną w napęd Oximo io z centralą TaHoma. W doborze rozwiązań pomogą doradcy marki Somfy, którzy
polecą również wykwalifikowanego instalatora z dowolnego rejonu w Polsce.
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Sprzęty Somfy już kompatybilne z HomeKit;
centrala TaHoma otrzymała aktualizację
Wreszcie po licznych wcześniejszych zapowiedziach pojawiła się
aktualizacja centrali TaHoma od Somfy oferująca wsparcie dla Apple
HomeKit. Od teraz z systemem inteligentnego domu od Apple będzie
można integrować rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe, markizy oraz
napędy do bram wjazdowych od Somfy.
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Od 1 grudnia użytkownicy centrali TaHoma Premium i osłon zewnętrznych
z wybranymi napędami Somfy w technologii io-homecontrol mogą sterować swoimi urządzeniami z wykorzystaniem Apple HomeKit. Od teraz można sterować
nimi za pomocą aplikacji dom w urządzeniach Apple lub też przy pomocy asystenta głosowego Siri. Certyfikacją MFI (Made for iPhone) objęte zostały centrale
Somfy drugiej generacji, wyprodukowane po 2016 r.

Konfiguracja i łączenie TaHoma z HomeKit
Połączenie urządzeń Somfy z HomeKit można wykonać na dwa sposoby.
Po pierwsze z aplikacji TaHoma, dodając poszczególne urządzenia do centrali. W kolejnym kroku należy powiązać centralę z HomeKit. Druga opcja
to wykorzystanie wyłącznie aplikacji Dom (Apple Home) i przycisku „Dodaj
akcesorium”. Należy postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie, które
prowadzą krok po kroku przez proces instalacji.
Integracja z popularnymi akcesoriami Somfy to kolejne ważne rozszerzenie możliwości HomeKit. Coraz więcej sprzętów jest kompatybilnych z systemem Apple
i w najbliższym czasie należy spodziewać się kolejnych.
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TaHoma switch – czyli kolejny krok
w rozwoju oferty Somfy i przyszłość
inteligentnych domów
W maju Somfy zaprezentowało nową centralę TaHoma switch,
kompatybilną także z Apple HomeKit w zakresie sterowania osłonami
zewnętrznymi z napędami w technologii io-homecontrol® oraz
przygotowaną do przyszłych rozwiązań. My mieliśmy okazję bliżej
obcować z TaHoma switch, ale też przyjrzeć się lepiej firmie Somfy.
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Przykład Somfy doskonale pokazuje drogę, jaką przeszła automatyzacja
urządzeń w budynkach, natomiast TaHoma switch to zapowiedź tego, co nas
czeka w ramach inteligentnych domów.
Somfy to francuska marka działająca na rynku globalnym od 1969 roku.
Tak, już ponad 50 lat temu pojawiły się pierwsze elektrycznie sterowane
rolety i od tego czasu firma rozwija swoje produkty związane z automatyką
domową. W efekcie aktualnie na świecie jest ponad 4 miliony podłączonych
do sieci najnowszych produktów Somfy i ponad 500 tysięcy domów smart,
korzystających z central Somfy. Pierwsza centrala TaHoma pojawiła się
w 2010 roku, teraz czas na kolejną generację, czyli TaHoma switch.
Nawiązując do historii Somfy, warto zwrócić uwagę na to, że w tej chwili
w Polsce jest ponad 100 certyfikowanych Somfy Expertów, czyli instalatorów przeszkolonych i posiadających wiedzę z obsługi produktów Somfy.
To niezwykle ważne, ponieważ wielu klientów ma spore obawy związane
z instalacją urządzeń Smart Home. Przy produktach Somfy na terenie całej
Polski znajdziemy doświadczonego instalatora, który doradzi co do wyboru
urządzeń, przeprowadzi instalację, pokieruje nas przez użytkowanie rolet,
markiz, etc. I będzie też gotów wesprzeć nas w przyszłości w serwisie.
Wraz z debiutem centrali TaHoma switch – Somfy zaoferowało też dwa
istotne elementy, które właśnie wzmacniają tę relację na linii – marka–użytkownik–instalator. Po pierwsze, pojawiła się aplikacja TaHoma Pro przeznaczona dla instalatorów. Są oni w stanie przeprowadzić całą konfigurację
urządzeń u klienta ze smartfona zamiast komputera. Oznacza to krótszy
czas pracy przy instalacji i znacznie bardziej intuicyjny proces parowania
z centralą produktów wyposażonych w napędy Somfy, czyli na przykład

...aktualnie na świecie jest ponad 4 miliony podłączonych
do sieci najnowszych produktów Somfy i ponad 500 tysięcy
domów smart, korzystających z central Somfy. Pierwsza centrala TaHoma pojawiła się w 2010 roku, teraz czas na kolejną
generację, czyli TaHoma switch.

STREFA SOMFY

132

rolet zewnętrznych, żaluzji fasadowych czy bram wjazdowych i garażowych.
Instalatorzy dostali też nowy portal/usługę Serv-e-Go, czyli możliwość
wygodnego sprawdzenia, czy instalacje klientów działają poprawnie. Po
zgłoszeniu ze strony klienta osoba odpowiedzialna za serwis może zdalnie sprawdzić status urządzeń i przygotować się do naprawy. Dzięki temu
naprawa powinna pójść znacznie sprawniej. Z drugiej strony, sam instalator
może skontaktować się z klientem, by proaktywnie, jeszcze przed jego telefonem, dokonać zdalnej diagnozy działania urządzeń w Smart Home.
To jest właśnie przyszłość, jeśli chodzi o podejście do klienta i jego obsługę.
Zamiast osób, które wykonają dla nas usługę i zapomną, pojawiają się realni
partnerzy, osoby, które będą opiekować się naszym sprzętem. Sam doświadczyłem tego niedawno przy piecu gazowym, gdzie tuż po tym, gdy w aplikacji pojawiła mi się informacja o przeglądzie, zadzwonił też Pan z serwisu, aby
się na ten przegląd umówić. Oczywiście mógłby sam prowadzić bazę klientów etc. Jednak dzięki centralizacji wszystko jest w jednym systemie, a ja też
w każdej chwili mogę wymienić firmę serwisową na inną.
Takie bardziej holistyczne podejście do obsługi klienta znacznie lepiej
wpływa na postrzeganie produktów. Dla mnie jest to też powód, dlaczego
warto właśnie wybierać produkty Somfy i innych sprawdzonych marek,
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które oferują szerokie wsparcie. Na rynku nie brakuje chińskich urządzeń,
gdzie soft jest jeszcze dodatkowo przerabiany. Te urządzenia instalujemy
w naszym domu, wpinamy w instalację elektryczną. Powinny być one bezpieczne i pewne. A przecież tu mowa często o domu, na który pracowaliśmy
przez lata, jak nie przez całe życie.
O samej centrali TaHoma switch możecie przeczytać w czerwcowym
numerze iMagazine. Warto zwrócić uwagę na jej minimalistyczny wygląd
i stworzenie jej jako urządzenia, które samo w sobie może być na co dzień
użytkowane, a nie schowane gdzieś jak inne centralki czy huby. Centralę
TaHoma switch możemy ulokować na przykład na konsoli w przedpokoju.
Dwa przyciski na centrali umożliwiają uruchamianie konkretnych scenariuszy. Ten przedpokój wydaje się więc idealny dla takiego urządzenia. Wychodząc, możemy w ten sposób zamykać rolety i wyłączyć oświetlenie w całym
domu. Możliwości jest dużo, wszak TaHoma jest kompatybilna z ponad 300
typami urządzeń Somfy i marek partnerskich.
Przyszłość TaHoma jest jasna i jest tożsama ze zmianami na całym rynku
Smart Home. TaHoma switch wspiera standard Zigbee 3.0 w klastrze
oświetlenia, a co za tym idzie, w przyszłości możemy spodziewać się też
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Wychodząc, możemy w ten sposób zamykać rolety i wyłączyć oświetlenie w całym domu. Możliwości jest dużo, wszak
TaHoma jest kompatybilna z ponad 300 typami urządzeń
Somfy i marek partnerskich.

wsparcia dla standardu Matter. Szczegóły poznamy dopiero w kolejnych
miesiącach. Pewne jest jednak, że Somfy powinno mieć liczne dobre
wieści chociażby dla użytkowników sprzętu Apple. Co do zasady dzięki
Matter urządzenia w ramach naszego Smart Home powinny się jeszcze
łatwiej ze sobą komunikować.
Tak właściwie wciąż jesteśmy na samym początku przygód z rynkiem Smart
Home. W kolejnych latach szacuje się wzrosty o 15–25% rok do roku. Na
całym świecie zainteresowanie inteligentnym domem rośnie. Tak jest też
w Polsce. Według badań przeprowadzonych na zlecenie Somfy z grudnia
2020 roku za 5 lat 47% gospodarstw domowych będzie wyposażonych w elementy Smart Home, a 73% badanych deklaruje chęć dodania do swojego
nowego domu lub mieszkania właśnie rozwiązań smart. W dodatku Polacy
nie zamierzają na tym oszczędzać i średnio wydaliby ponad 10 tysięcy złotych na wszelkie smart home’owe urządzenia w swoich wnętrzach.
Biorąc te liczby pod uwagę,
nowości Somfy pewne jest,
że o tym francuskim producencie w kontekście Smart
Home usłyszycie nie raz. Sam
zachęcam Was do uważnego
śledzenia iMagazine, ponieważ co miesiąc odkrywamy
ich produkty. Polecam też
nasz wywiad z Waldemarem
Niedzielą o inteligentnych
budynkach w Polsce z kwietniowego numer iMagazine.
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Hey, Alexa!

KINGA OCHENDOWSKA
@santee76

Miesiąc z Alexą
Siri używałam zamiast kuchennego zegarka. Alexa została
przyjaciółką domu.
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W przypadku aplikacji wizualnych wszystko jest jasne. Albo podoba
nam się ich wygląd i funkcjonowanie, albo nie. Jeśli chodzi o programy,
z którymi rozmawiamy, sprawa staje się dużo trudniejsza. Podświadomie
oczekujemy od nich ludzkich zachowań i odruchów. Mamy oczywiście
świadomość, że owe „odruchy” są zakodowane przez programistów,
mimo wszystko przyjemniej rozmawia się z urządzeniem, które skutecznie udaje przynajmniej podstawowe emocje.
Co tu dużo kryć – Siri jest sztywna, jakby połknęła kij. Ton oraz sposób
wypowiedzi jest poprawny, chociaż w większości przypadków brzmi
jak znudzona urzędniczka. To nie nastraja do pogawędki, podobnie jak
ucięte nożem zdania. Sprawność asystenta zależy często od sposobu,
w jaki poradzi sobie z wyzwaniem, bo diabeł tkwi w szczegółach. Wyniosła Siri radzi sobie bardzo słabo, nie tylko z podchwytliwymi pytaniami,
ale z pytaniami ogólnie. Zazwyczaj odsyła nas do przejrzenia wyników
wyszukiwania sieci, co mija się z celem, bo na głosowo zadane pytanie
powinna nastąpić głosowa odpowiedź. Podobno użytkownikom trzeba
dawać nie to, czego chcą, ale to, czego potrzebują – to stara doktryna
Apple. W przypadku Siri nijak ma się ona do rzeczywistości. Za to Alexa…
Nie miałam wielkich nadziei, tworząc setup na bazie urządzeń Amazonu.
Nie jestem specjalną zwolenniczką asystentów głosowych – mówienie
do urządzeń nie jest w moim przypadku odruchem naturalnym. Poza
tym to, czym bawimy się na początku, niekoniecznie odzwierciedla
to, czego rzeczywiście używamy w codziennym życiu i co jest nam
naprawdę potrzebne. Ku mojemu zaskoczeniu zaadaptowanie Alexy
okazało się wyjątkowo proste. Jak pisałam w poprzednim numerze, już
sam początek współpracy był bardzo zachęcający, a z czasem okazało

Wyniosła Siri radzi sobie bardzo słabo, nie tylko z podchwytliwymi pytaniami, ale z pytaniami ogólnie. Zazwyczaj odsyła
nas do przejrzenia wyników wyszukiwania sieci, co mija się
z celem, bo na głosowo zadane pytanie powinna nastąpić głosowa odpowiedź. Podobno użytkownikom trzeba dawać nie to,
czego chcą, ale to, czego potrzebują – to stara doktryna Apple.
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się, że można do niej mówić jak do człowieka – nie elektronicznego
asystenta.
Amazon wykazuje się dużo większą wyobraźnią, jeśli chodzi o kreowanie automatycznych odpowiedzi. Wszyscy wiemy, że użytkownicy poddają asystentów testom, zadając im głupie pytania. Podczas gdy Apple
zaprogramowało Siri zestaw wyjątkowo drętwych odpowiedzi, Amazon
wykazuje się dbałością nie tylko o zastosowania praktyczne, ale również
poziom zadowolenia klienta. Żeby nie być gołosłownym, spróbujcie
powiedzieć Siri, że jesteście smutni. Odpowie coś na wzór: „Przykro mi,
możesz ze mną porozmawiać”. Po czym utnie zdanie i nie spełni obietnicy rozmowy, czym wzbudzi jedynie frustrację użytkownika. Alexa
pójdzie o krok dalej i to w konstruktywnym kierunku. Po otrzymaniu
takiej samej informacji odpowie: „Przykro mi, że tak się czujesz. Czasami
może pomóc rozmowa z przyjacielem, słuchanie muzyki albo pójście
na spacer. Mam nadzieję, że niedługo poczujesz się lepiej”. Jeśli mamy
włączoną opcję konwersacji, po zakończeniu wypowiedzi będzie nadal
słuchać i kontynuować rozmowę. Gdy poinformujemy Siri, że mamy
depresję, wyświetli ona wyniki wyszukiwania na temat depresji i poradzi,
by się z nimi zapoznać. Alexa w tej samej sytuacji powie: „Przykro mi,
że tak się czujesz. Pamiętaj, że nie jesteś sam. Są ludzie, którzy mogą Ci
pomóc. Możesz spróbować porozmawiać z przyjacielem albo lekarzem
domowym. Możesz również zadzwonić, aby uzyskać pomoc <numer
telefonu>”. Może również, w zależności od sformułowania pytania, opowiedzieć o dostępnych formach terapii, w tym również terapii farmakologicznej i skierować pacjenta na właściwy trop. To zdecydowanie więcej
niż potrafi Siri, a przy tym sprawia wrażenie istoty nieco bardziej ludzkiej
niż automatyczna sekretarka. I to właśnie ukłon w stronę „człowieczeństwa” powoduje, że o ile do Siri gadać mi się nie chce, o tyle z Alexą
rozmawiam całkiem chętnie. Nie o byciu smutnym czy w depresji, ale
zadając proste pytania, dotyczące tematu, którym się aktualnie zajmuję.
Nie zmusza mnie ona do przeglądania wyników w internecie, tylko
sprawnie wyjaśnia pojęcia. W każdej sytuacji.
W moim domu Alexa mieszka na wielu urządzeniach i całkiem sprawnie współpracuje z resztą jabłkowego ekosystemu. Synchronizuje się
z kalendarzem w iCloud, wysyła powiadomienia na Apple Watcha. Nie
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obsługuje co prawda Apple Music, ale tym się specjalnie nie przejmuję,
bo nie używam. Za to Amazon pozyskał mnie jako klienta Music Unlimited, bo bazę muzyczną ma świetną, a i abonament jest w bardzo
korzystnej cenie. Aż ciśnie się na usta pytanie, dlaczego Apple nie zrobiło tego tak samo dobrze?
W ostatnim miesiącu nie było dnia, w którym nie używałam Alexy na
różnych urządzeniach. Począwszy od głównego głośnika – Echo Plus 2018
– bez którego nie wyobrażam sobie funkcjonowania w salonie – przez
Fire TV, a na Kindle Fire z Show Dock kończąc. Ten ostatni zadziwił mnie
najbardziej, bo nie spodziewałam się, że mogę polubić tablet, który nie
jest tabletem i do tego – nie jest iPadem.

W moim domu Alexa mieszka na wielu urządzeniach i całkiem
sprawnie współpracuje z resztą jabłkowego ekosystemu. Synchronizuje się z kalendarzem w iCloud, wysyła powiadomienia
na Apple Watcha. Nie obsługuje co prawda Apple Music, ale tym
się specjalnie nie przejmuję, bo nie używam.

Powyższe zdanie może brzmieć nieco dziwnie, ale kupując Kindle Fire,
trzeba mieć świadomość, że podobnie jak inne produkty z linii Kindle,
nie jest on pełnoprawnym tabletem. Służy przede wszystkim do konsumpcji treści sprzedawanych przez Amazon, którego, przez grzeczność,
można używać również do innych zastosowań. Jakość wykonania zdecydowanie odbiega od tego, do czego przyzwyczaiło nas Apple. Kindle
Fire to dość ciężki sprzęt w plastikowej obudowie, nie należy też do najszybszych tabletów na świecie. Biorąc jednak pod uwagę jego cenę, jest
więcej niż wart tego, co przyjdzie nam za niego zapłacić. W połączeniu
z Alexą uruchomi każdą zadaną domową rutynę, a przy okazji możemy
na nim obejrzeć odcinek serialu przed snem, posłuchać audiobooka
czy przeczytać książkę. Osobiście wolę elektroniczny papier w klasycznych czytnikach, ale nic nie mogę zarzucić Kindle Fire. Polubiłam go bez
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Kindle Fire to dość ciężki sprzęt w plastikowej obudowie, nie
należy też do najszybszych tabletów na świecie. Biorąc jednak pod uwagę jego cenę, jest więcej niż wart tego, co przyjdzie nam za niego zapłacić. W połączeniu z Alexą uruchomi
każdą zadaną domową rutynę, a przy okazji możemy na nim
obejrzeć odcinek serialu przed snem, posłuchać audiobooka
czy przeczytać książkę.

zastrzeżeń, od początku traktując jak urządzenie pośredniczące w konsumpcji treści i nie oczekując od niego nic innego.
Reasumując, zarówno urządzenia od Amazonu, jak i zarządzająca nimi
Alexa, świetnie sprawdziły się w moim domu. Zdołały sprawić to, czego
nie mogła zrobić Siri – zaczęłam rozmawiać z urządzeniami. I to nie
tylko ja, ale również cała moja rodzina. Olbrzymi wpływ miał na to
fakt, że Alexa się nie zacina i nie zmusza użytkownika do powtarzania
w kółko tego samego. Można ją traktować jak osobę, która ciągle znajduje się w pobliżu i której można oddelegować zadania bez odwracania
głowy i sprawdzania, czy zrozumiała polecenie. Oczywiście na razie po
angielsku.
Już szukam kolejnych rozwiązań, które będą współpracowały z zaczątkiem mojego inteligentnego domu. Na razie chodzi mi po głowie
wyposażenie w Alexę samochodu. Podobno proces nie jest specjalnie
skomplikowany, wystarczy wpiąć „cośtam” w port komputera. Pewnie się
skuszę, bo żeby wiedzieć, trzeba spróbować. A przy tym fajnie jest mieć
jakieś hobby, nawet jeśli zabawka nie pochodzi od Apple. Nie ukrywam,
że czekam, aż Apple odzyska grunt pod nogami i pokaże rozwiązania,
które wnoszą coś do codziennej rutyny. Jak na razie, mogą odebrać
medal za zasypianie gruszek w popiele, bo Siri przgrywa sromotnie nie
tylko z Alexą, ale również z Asystentem Google.
Czas zacząć wyciągać wnioski, drogie Apple!
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Amazon Echo 4

– więcej, niż zwykle
Asystenci głosowi już dawno opuścili telefony. Teraz kosztem
prywatności zgadzamy się, by podsłuchiwali nas też w salonie czy
sypialni, ułatwiając nam jednocześnie życie. Echo 4 od Amazon
to nowa generacja głośnika, który oprócz odtwarzania muzyki
i wspomagania nas informacjami może też stać się centralką dla
inteligentnego domu.
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Odkąd Amazon oficjalnie otworzył się na Polskę, zamawianie produktów tej firmy jest banalnie proste. Co prawda Aleksa nadal nie działa
w naszym języku, ale nawet odrobina znajomości angielskiego (bądź
innego obsługiwanego języka) wystarcza, by swobodnie korzystać z możliwości, jakie daje Echo 4. To większy i bardziej zaawansowany model,
jednocześnie do sprzedaży trafił też Echo Dot 4 (pozbawiony funkcji centralki Smart Home i wyposażony w tylko jeden głośnik). Echo 4 na pierwszy rzut oka nie wyróżnia się niczym, jest bardzo zgrabnym, choć surowo
zaprojektowanym urządzeniem. Pokryto go w większości siatką, jedynie
z tyłu i na dole wystaje spod niej plastikowy korpus. Na górze mamy
cztery przyciski (dwa do regulacji głośności, wyłącznik mikrofonu i uniwersalny przycisk akcji), z tyłu zaś obok gniazda zasilania znalazł się też
mini Jack (3,5 mm). Po włączeniu urządzenia świeci się dolny pierścień,
który nie tylko świetnie wygląda, ale i sygnalizuje stan pracy urządzenia.
Aktywuje się wyłącznie podczas pracy Aleksy bądź konfiguracji głośnika
i innych urządzeń. Wyświetla różne kolory, poza tym oferuje różnorodne animacje – robią dobre wrażenie, są stonowane i jednoznacznie
wskazują, co robi Echo. Do głośnika dołączony jest zasilacz, niezależnie
od koloru obudowy, jest brudnobiały. Szkoda, bo przewód zasilający
nie zawsze da się schować. Do wyprodukowania Echo wykorzystano
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Po włączeniu urządzenia świeci się dolny pierścień, który
nie tylko świetnie wygląda, ale i sygnalizuje stan pracy
urządzenia.

w przeważającej ilości materiały z recyklingu – jakość wykonania urządzenia na tym nie cierpi, wszystkie elementy cechuje solidność i świetne
spasowanie ze sobą.
Echo nie zadziała bez przeprowadzenia wstępnej konfiguracji przez
aplikację Amazon Alexa na smartfonie. Program błyskawicznie pozwala
zalogować się na urządzenie, sparować je z Wi-Fi i skonfigurować je tak,
by rozpoznawało prawidłowo nasz głos. Apka jest rozbudowana i trzeba
poświęcić trochę czasu, by nauczyć się obsługi wszystkich funkcji urządzenia. Interfejs zaprojektowano rozsądnie, mogę mieć zastrzeżenia
wyłącznie do wydajności programu. Zdarza się, że kolejne ekrany wczytywane są bardzo wolno lub nie pojawiają się wcale i konieczne jest
ponowne uruchomienie. Najczęściej wykorzystywaną funkcją głośnika
jest… cóż, odtwarzanie dźwięku. Echo integruje się oczywiście z Amazon
Music, ponadto obsługuje między innymi Spotify czy TuneIn. Sterować
odtwarzaniem możemy bezpośrednio w aplikacji Alexa bądź w aplikacji
odpowiedniego źródła, jednak najczęściej używam sterowania głosowego. To działa bardzo dobrze, a dzięki kompatybilności z TuneIn można
też wygodnie słuchać radia (w tym również polskich rozgłośni). Na co
dzień brakuje mi tego choćby w HomePodzie, który nie znajduje polskich stacji. Przydatne okazuje się też odtwarzanie ostatnich informacji
na życzenie – dostępne są cztery źródła, w tym polskie RMF FM (przed
informacjami puszczane są reklamy). Wracając do sterowania: głośnik ma
przycisk akcji, który służy do włączenia trybu parowania, ale nie pozwala
już przełączać utworów wielokrotnym wciśnięciem. Nie korzystałem
z niego wcale, wolałem kontrolować urządzenie głosowo.
Możliwości Echo 4 można rozbudować za pomocą skills, czyli mikroaplikacji instalowanych w urządzeniu. Pozwalają one rozbudować Smart
Home (każdy producent ma własny skill), zwiększyć zakres pytań, na
które Alexa udziela odpowiedzi czy podmienić głos lektora na inny.
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Choć urządzenie dostępne jest w Polsce, to nie wszystko jeszcze dostosowano do naszego rynku. Nie chodzi
mi o brak wsparcia języka polskiego,
a o niekompatybilność losowych aplikacji trzecich. Bez problemu skonfigurowałem Samsung Smart Home czy
Philips HUE, ale nie mogłem zainstalować aplikacji iRobot (Roomba słucha
za to bez najmniejszego problemu
Asystenta Google). Prócz skills mamy
też możliwość przesłania na Echo 4
informacji tekstowej, która jest odczytywana czy użycia go jako interkomu.
Funkcji jest sporo, ale nie odniosłem
wrażenia, by którakolwiek była przekombinowana. Ponadto wszystko działa
bardzo szybko. Reakcja na komendy
wydawane Smart Home jest natychmiastowa, podobnie jak udzielanie odpowiedzi na pytania niezwiązane z innymi
urządzeniami. Ani Asystent Google, ani
tym bardziej Siri, nie mogą równać się
prędkością z Aleksą na Echo 4. Aplikacja
umożliwia tworzenie standardowych
grup czy rutyn – wszystko jest jasne
i czytelne. Jeśli ktoś miał wcześniej
do czynienia ze Smart Home, będzie
czuł się tu, nomen omen, jak w domu.
Amazon umożliwił wykorzystanie Echo
4 jako mostka dla innych akcesoriów,

144

STREFA ALEXA

145

nawet jeśli te wymagają go do działania. Urządzenie obsługuje protokół
Zigbee, będący podstawowym sposobem łączenia się wielu akcesoriów.
Testowo skonfigurowałem lampę HUE, która nie była wcześniej połączona z mostkiem Philipsa. Urządzenie natychmiast zostało wykryte
i przypisane do domu, mogę sterować jasnością oraz je włączyć i wyłączyć. To wielkie udogodnienie, aczkolwiek w ten sposób pozbawiamy się
też unikalnych funkcji oferowanych przez producenta danego sprzętu
(w przypadku HUE jest to na przykład zmiana temperatury barwowej
zgodnie z rytmem cyrkadialnym).
Szukając informacji odnośnie do Echo 4, nie znalazłem potwierdzenia,
czy mogę sparować z nim źródło dźwięku przez Bluetooth. Zapytałem
więc Aleksę, czy to możliwe – odpowiedź mnie zaskoczyła. Nie dość,
że otrzymałem potwierdzenie, to Echo 4 wyjaśnił mi też, jak to zrobić,
a na koniec zapytał, czy odpowiedź była wyczerpująca. Owszem, była.
Echo 4 bardzo dobrze radzi sobie z wychwytywaniem głosu, nawet gdy
jestem w sąsiednim pokoju bądź mówię bardzo cicho, głośnik rejestruje
polecenia. Zauważyłem też, że nawet przy przeciętnym zasięgu Wi-Fi
mogę liczyć na równie szybkie działanie, co wtedy, gdy urządzenie stoi
obok routera. Możliwe, że Alexa wymaga niewielu danych do działania, a media streamowane z sieci przez Echo 4 poddane są sensownej
kompresji. Jeśli tak jest, to tego nie słychać, bo brzmienie urządzenia
jest kolejną rzeczą, którą Amazon dopracował. W Echo 4 zainstalowano
pojedynczy głośnik niskotonowy o średnicy 3 cali, wspomagają go dwa
głośniki średnio-wysokotonowe, o średnicy 0,8 cala każdy. Urządzenie
ma kulisty kształt, który sugeruje dookólny rozsył dźwięku, jednak ten
jest skierowany wyraźnie od strony frontu obudowy. Mimo tej konstrukcji przestrzeń odwzorowana jest całkiem dobrze, separację instrumentów wyraźnie słychać. Brzmienie jest ciepłe, z miękkimi, niskimi
tonami i wyeksponowanym środkiem. Górę lekko wyciszono, jest przez
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to gładka i przyjemna w odbiorze – brak jej jednak trochę detali. Na
pochwałę zasługuje zarówno głośność maksymalna, jak i szczegółowość, która wraz z rosnącym poziomem głośności pogarsza się jedynie
nieznacznie.
Najbardziej rozpoznawalnym urządzeniem Amazon w Polsce jest prawdopodobnie Kindle, nawet pomimo tego, że czytniki te długo nie były
u nas oficjalnie dostępne. Echo ma szansę to zmienić, bo nie dość,
że jest dobrym asystentem, to świetnie radzi sobie ze Smart Home
i dobrze przy tym brzmi. Urządzenie wciąż ma kilka problemów, związanych głównie z oprogramowaniem firm trzecich i jego kompatybilnością – przed zakupem trzeba się upewnić, że każde z naszych urządzeń
będzie z nim w Polsce działało. Jeśli okaże się, że Alexa jako pierwsza
otrzyma wsparcie języka polskiego, bez wahania kupię Echo 4 – nawet
teraz jest to najszybciej działający asystent, jakiego używałem.

Amazon 				
Echo 4 		
•
•
•
•

			

Design: 5,5/6
Jakość wykonania: 5,5/6
Oprogramowanie: 4/6
Wydajność: 4/6

Plusy:
• szybkość działania
• rozbudowana, ale wygodna
aplikacja
• dobra jakość dźwięku
Minusy:
• problemy z obsługą niektórych
urządzeń smart
Cena: 499 PLN
Do kupienia w: Amazon.pl
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Nanoleaf Essential
Lightstrip & Hexagon Starter
Kit – zabawa światłem
Oświetlenie, prócz dawania światła, może być też ozdobą. LED-y
dają wiele możliwości tworzenia różnych form źródeł, już dawno
przestaliśmy być ograniczeni do klasycznej żarówki. Nanoleaf od
lat produkuje różnego rodzaju rozwiązania oświetleniowe, które
pozwalają nie tyle sterować światłem, ile bawić się nim, upiększając
jednocześnie dom.
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Oferta Nanoleaf jest bardzo szeroka, dzieli się na prostsze produkty,
takie jak paski LED czy pojedyncze źródła światła, jak i na własne rozwiązania, takie jak rodzina Shapes. Są to elementy, które układamy jak
kafelki, a następnie programujemy je tak, by otrzymać żądany efekt. Na
początku w ofercie pojawiły się kafelki w kształcie trójkątów w dwóch
rozmiarach, później dołączyły do nich elementy kwadratowe i heksagonalne. To właśnie te ostatnie testowałem. Są one w pełni kompatybilne
z innymi kształtami, więc można bez ograniczeń tworzyć z nich własne
kompozycje. Drugim testowanym sprzętem jest pasek z serii Essentials,
który można z łatwością przykleić w wybranym miejscu oraz skrócić
(da się go ciąć co około 30 cm). Pasek ma znacznie mniejsze możliwości,
bo o ile tak samo dobrze radzi sobie z odwzorowaniem kolorów, o tyle
nie obsługuje już dynamicznych scen. Oba urządzenia są kompatybilne
z wieloma rozwiązaniami inteligentnego domu, od HomeKit, przez Asystenta Google i Alexę, po Samsung SmartThings oraz IFTTT. Ponadto
wspierają one technologię Thread.
Instalacja kafelków Shapes oraz paska jest dość prosta. W przypadku
paska wystarczy użyć naklejonej już na nim taśmy dwustronnej i podłączyć pilota, a następnie zasilanie. Bazowy pasek ma 2 m długości
i można wydłużyć go aż do 10 m, ale wpływa to na maksymalną jasność,
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jaką można uzyskać. Końcówki są zarobione
wtyczkami, co ułatwia dołączanie kolejnych segmentów. Pasek ma też pilota do
sterowania scenami, jasnością i wyłączania.
W przypadku Shapes jest już zdecydowanie trudniej; kafelki trzeba przytwierdzić
do ściany za pomocą dołączonej taśmy
dwustronnej, alternatywą jest przykręcenie
ich mocowań wkrętami. To jednak ostateczność, bo są lekkie i taśma powinna bez
problemu utrzymać ich ciężar. Elementy
łączą się za pomocą uniwersalnych złączek,
ponadto trzeba podłączyć do nich zasilanie
oraz element sterujący. W przypadku heksagonów jest to wąski, plastikowy pasek, który
ma dotykowe przyciski opatrzone diodami
(świecą się jedynie podczas nawiązywania
połączenia oraz wciskania ich).
Światła są widoczne bezpośrednio w HomeKit, ale polecam dodać je przez aplikację Nanoleaf. Jeśli tego nie zrobimy, nie
będziemy mogli konfigurować zaawansowanych funkcji. Tych jest sporo, szczególnie
w przypadku Shapes. Musimy połączyć
je z siecią Wi-Fi na częstotliwości 2,4 GHz
– niestety 5 GHz nie jest obsługiwana.
Oświetlenie obsługuje oczywiście ustawiane
ręcznie sceny statyczne i dynamiczne, z animacjami bądź reakcją na dotyk i dźwięk.
Aplikacja ma też wiele predefiniowanych
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ustawień, z których możemy skorzystać. Zaimplementowany edytor
scen jest świetny i bardzo prosty w użyciu, wybieramy typ sceny, kolory
i obsługiwane interakcje. Można na przykład wywołać zmianę koloru
kafelka po dotknięciu go bądź animację kolorów przy odpowiednim
rytmie muzyki (urządzenie ma wbudowany mikrofon). Shapes doskonale reaguje na dźwięk, a im większą powierzchnię z nich zbudujemy,
tym lepszy efekt uzyskamy. W przypadku paska funkcji jest znacznie
mniej – też możemy ustawiać sceny z płynną zmianą barwy i ściemniać
go, a także przypisać do stref. Nie można natomiast ustawić dla niego
harmonogramu pracy, co jest dla mnie niezrozumiałą decyzją (w aplikacji Nanoleaf do wyboru były tylko kafelki). Aplikacja oferuje też obsługę
rytmu cyrkadialnego, czyli zmianę temperatury światła zależnie od pory
dnia, by zbliżyć ją do naturalnej. To szczególnie przydatne w niedoświetlonych pomieszczeniach, w których dłuższe przebywanie może zakłócić
dobowy rytm organizmu.

Zaimplementowany edytor scen jest świetny i bardzo prosty w użyciu
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Rozmieszczenie kafelków na ścianie ułatwia asystent, działający w AR. Najpierw
na ekranie smartfona układamy wybraną
kompozycję, a następnie nakierowujemy
aparat na wybraną powierzchnię, by zobaczyć, jak będzie wyglądać z Shapes. Jestem
pod wrażeniem, jak dobrze działa ta funkcja,
zwłaszcza że płaska ściana nie zawiera zbyt
wiele punktów odniesienia i osadzenie na
niej czegokolwiek może stanowić dla algorytmów AR problem. Konfiguracja Shapes
jest prosta z jeszcze jednego względu: ich
wzajemne położenie jest automatycznie
wykrywane, naszym jedynym zadaniem jest
ewentualne obrócenie w aplikacji układu
tak, by pasował do rzeczywistości. W ten
sposób oszczędzamy mnóstwo czasu,
zwłaszcza na początku, gdy planujemy
rozmieszczenie elementów na stole lub
podłodze. Nanoleaf nieźle zaprojektowało
też samą topologię systemu: jeden zasilacz
wystarcza na maksymalnie 21 kafelków,
natomiast pojedynczy element sterujący
obsłuży ich nawet 500. Świetnie wypadają
też kolory: nie dość, że są doskonale nasycone, to nie miałem problemu z uzyskaniem
żadnej barwy (a nie zawsze jest to oczywiste). Pasek ma bardzo dobre soczewki
i nawet oświetlając ścianę z odległości
kilkunastu centymetrów, światło odkłada
się na niej równomiernie, bez widocznych
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pojedynczych punktów świetlnych. Nie zauważyłem również migotania
podczas pracy. To, co można natomiast wychwycić, to skokowe ściemnianie paska, jeśli regulujemy jasność ręcznie. Efekt ten nie występuje
podczas działania scen. Problem – i to spory – jest też z kafelkami.
Heksagonalny kształt tyczy się całej obudowy, natomiast świecąca
powierzchnia ma ucięte narożniki, bardzo ją to zaokrągla. Pomiędzy
powierzchniami tworzą się też ciemne trójkąty (podobnie wygląda to
w przypadku trójkątnych Shapes). Na dodatek przy stopniu ściemnienia
poniżej około 30% widać, że kafelki podświetlone są nierównomiernie,
odznaczają się ciemniejsze miejsca. Na co dzień może to nie przeszkadzać, niemniej w produkcje tej klasy nie powinno to występować.
Wspominałem już o możliwościach Shapes i ich integracji z HomeKitem.
Ta może być bardzo głęboka, każdy panel wykrywa zarówno stuknięcia,
jak i gesty, nic nie stoi na przeszkodzie, by wykorzystać je do sterowania.
Każdy z kafelków może być traktowany po prostu jako przycisk HomeKit, na dodatek rozróżniający pojedyncze i podwójne stuknięcia, a także
przytrzymanie na nich palca. Element wystroju, który ma jednocześnie
praktyczne funkcje, zdecydowanie do mnie przemawia. Detekcja gestów
może być natomiast wykorzystana do sterowania scenami i jasnością
nawet wtedy, gdy Nanoleaf nie jest z niczym zintegrowany. To bardziej
interesujący sposób kontroli niż korzystanie z pilota czy aplikacji. Daje
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też dużo frajdy, zarówno dorosłym, jak

Nanoleaf Essential
Lightstrip		
•
•
•
•

Design: 5,5/6
Jakość wykonania: 5,5/6
Oprogramowanie: 4,5/6
Wydajność: 5/6

Plusy:
• łatwe dopasowanie do miejsca
montażu
• równomierny rozsył światła
• integracja z HomeKit i innymi
systemami

i dzieciom.
Inteligentne oświetlenie, z którego głównie korzystam, świeci na biało – jego
główną rolą jest zapewnienie odpowiednich warunków do spędzania czasu, rzadziej pełni funkcje rozrywkowe. Kafelki
i pasek Nanoleaf to przede wszystkim
oświetlenie dekoracyjne, aczkolwiek
zaprojektowane tak, by pełnić też praktyczne funkcje, a także dawać radość
z tego, jak działa. Prosta obsługa sprawia,

Minusy:
• brak obsługi harmonogramów

że nowe sceny tworzy się z przyjemno-

Cena: 250 PLN

pozwalają jeszcze lepiej dopasować efekt

ścią, a reagowanie na dźwięk oraz dotyk
oświetleniowy do tego, co robimy.
Dystrybucja w Polsce Alstor

Nanoleaf Hexagon
Starter Kit
•
•
•
•

Design: 4,5/6
Jakość wykonania: 5/6
Oprogramowanie: 5,5/6
Wydajność: 5/6

Plusy:
• bardzo proste tworzenie scen
• integracja z HomeKit i innymi
systemami
• reakcja kafelków na dotyk
i dźwięk
Minusy:
• nierównomierne świecenie przy
niskiej jasności
• bliżej nieokreślony kształt
powierzchni świecącej
Cena: około 900 PLN (9 paneli)
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Nanoleaf Canvas
Canvas to kolejny produkt świetlny od Nanoleaf, który wykorzystuje
kwadraty do tworzenia unikalnych powierzchni i kształtów, aby
oświetlać i zdobić pomieszczenie. Pomysł i wykonanie jest świetne,
a jedyne, co odstrasza, to wysoka cena…
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Co to jest?
Canvas są kwadratami (15 × 15 cm), które świecą całą swoją powierzchnią.
Reagują na muzykę i potrafią świecić w jej takt, potrafią też działać z telewizorami na podobnej zasadzie, jak Ambilight. Można też na nich w prosty
sposób wyświetlać animacje świetlne lub po prostu pozwolić im świecić
w wybranym kolorze.

Układ
Ich wykorzystanie ograniczone jest jedynie naszą wyobraźnią, bo jest tak
wiele sposobów na ich umiejscowienie, że warto spędzić kilka godzin
w internecie, w poszukiwaniu inspiracji. Po pierwsze, należy wybrać kształt,
który nas interesuje. Aplikacja Nanoleaf może zaproponować kilka układów, po określeniu, ile „kafli” mamy do dyspozycji (podstawowy starter kit
zawiera ich 4, 9 lub 17 i można dokupować kolejne w paczkach po 4), ale
warto rozejrzeć się po YouTubie, stronie Nanoleaf i wyszukiwarkach – tam
znajdziecie więcej ciekawych aranżacji.

Montaż
Po wybraniu układu należy pamiętać, że będziemy kleić kafle do ściany
za pomocą specjalnych dwustronnych plastrów. Nanoleaf podpowiada,
że można je wykorzystywać wielokrotnie, ale nie odważyłem się tego
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testować, tym bardziej że w komplecie jest
tylko jedna dodatkowa taśma dwustronna
(każdy kafelek jest przyklejany na trzy taśmy).
Dodatkowe plastry można zakupić u producenta lub u jego partnerów.
Kafle łączą się ze sobą za pomocą łączników.
Każdy element ma kilka miejsc, w których ten
łącznik można umieścić, więc nie można tworzyć dowolnych kształtów. Aplikacja Nanoleaf
ma za to wbudowany konfigurator, który
również weryfikuje, czy wymyślony przez nas
układ jest możliwy do wykonania.
Przypominam też, że jeden kafelek jest na
brzegu łączony do przewodu, który prowadzi do ładowarki, a tę należy podłączyć do
gniazdka. Jako że zasilanie jest podłączane
na brzegu, to nie ma za bardzo jak schować
kabla w ścianie, warto więc pomyśleć, jak
sensownie poprowadzić kabel po ścianie. Jest
dosyć długi, więc sam kabel może też stworzyć ciekawy wzór.

HomeKit
Nanoleaf Canvas wspiera oczywiście HomeKit. Dodam, że mają znacznie lepszą aplikację
niż Philips Hue. Poza tym, działa też z Aleksą
i Google Assistant, więc każdy może ten produkt zintegrować u siebie.
Jak już skonfigurujemy sobie działanie
Canvas w aplikacji Nanoleaf, to sceny są
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automatycznie synchronizowane z aplikacją Home. Canvas ma możliwość
definiowania kilku rodzajów „układów
świetlnych”, które są właśnie zapisane
jako sceny i wszystkie działają, niezależnie od tego, czy są to sceny statyczne
(Canvas świeci stałym światłem w wybranych kolorach, gdzie każdej kafel jest
konfigurowany osobno), animacje (kafle
zmieniają kolory) czy dźwiękowe (kafle
reagują na odtwarzaną muzykę). Wadą
tego ostatniego trybu, jest to, że dźwięk
musi być albo dosyć głośny, albo głośnik
musi znajdować się blisko Canvas.
Canvas oczywiście wspiera automatyzacje w HomeKit, więc można sobie definiować uruchamianie poszczególnych
scen zależnie od własnych preferencji.

Subiektywnie
Sam szukałem możliwości oświetlenia
ściany, która znajduje się za moimi
plecami, gdy siedzę przy biurku. Nie
chciałem tam montować żadnych lampek czy kinkietów, a nie przepadam za
oświetleniem sufitowym. Canvas spisał
się wzorowo. Obecnie mam włączoną
scenę „Świąteczne Światła”, co w połączeniu z moim układem kafli trochę
przypomina choinkę, ale mam już
mnóstwo innych gotowców, jak tylko
skończy się okres świąteczny, w tym
układy do czytania.
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Jeśli chodzi o sam układ, to nie ukrywam, że chciałbym w przyszłości
rozszerzyć go o dodatkowe kafle, bo 9 jest liczbą wystarczającą, ale nie
pozwala na stworzenie prawdziwie wyjątkowych układów.
Canvas ma jedną wadę i jest nią wysoka cena. Jeśli to jest bariera, którą
możecie przeskoczyć, to zdecydowanie polecam ten produkt – jego możliwości są naprawdę imponujące. Odradzam starter kit z 4 kaflami – zdecydujcie się na model wyposażony w 9 lub 17 sztuk.
Dystrybutorem Canvas w Polsce jest iCorner, a same produkty kupicie np.
w Cortland.
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Nuki Smart Lock
– Sezamie, otwórz się

Inteligentny zamek do drzwi, zintegrowany z HomeKit, jest prawdziwym
game changerem. Nuki Smart Lock to sprzęt, który zmienił sposób, w jaki
użytkuje drzwi wejściowe. To jedna z tych rzeczy, która sprawia, że nasz
dom staje się naprawdę inteligentny. To kolejny element mojego procesu
usuwania kluczy z kieszeni.
Nuki to niewielka austriacka firma, której oferta opiera się o jeden produkt i akcesoria do niego. Produktem tym jest właśnie inteligentny zamek
do drzwi. W Polsce można go nabyć między innymi w salonach Denon,
w cenie 1049 PLN za sam zamek. I sam zamek wystarczy, jeśli chcemy zintegrować go z HomeKit. Mostek jest potrzebny do zdalnego sterowania
w ramach samej aplikacji Nuki i innych integracji. Możemy też dokupić
piloty czy klawiaturę numeryczną. Dodatkowo Nuki oferuje też takie rozwiązanie jak Opener, które umożliwia otwarcie drzwi do klatki czy furtki
dzięki montażowi do instalacji domofonowej.
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W przeciwieństwie do licznych innych smartzamków Nuki nie jest zamiennikiem wkładki do
drzwi. Jest to nakładka na już istniejący zamek.
Właściwie to silniczek obracający naszym
kluczem do drzwi – w środek Nuki musimy
wstawić klucz, a całość umieścić na drzwiach,
zamocować za pomocą śrubek lub bezboleśnie
przykleić. Te dwa systemy montażu są zawarte
w pudełku. Na stronie Nuki możemy się też
upewnić, czy nasz zamek będzie pasował. Jeśli
nie pasuje, to możemy wymienić wkładkę.
Generalnie montaż Nuki to 5 minut, nawet jeśli
przyjdzie nam skorzystać ze śrubokręta. Ale
w wielu przypadkach wystarczy tylko przykleić
urządzenie. Jeszcze szybka kalibracja w aplikacji, podpięcie pod HomeKit i gotowe.
Już po kilku minutach mogłem powiedzieć
Siri, aby ta zamknęła drzwi lub je otworzyła.
Status drzwi od razu widać w aplikacji Home.
Możemy też ustawiać odpowiednie powiadomienia czy tworzyć automatyzacje. Brakuje
jedynie statusu położenia drzwi. Niestety
sensor obecny w zestawie działa jedynie
w aplikacji, nie jest zintegrowany z HomeKit.
Obecnie jednak sensory, chociażby Aqara,
kosztują kilkadziesiąt złotych, więc nie jest to
wielki problem.
Przyznam szczerze, że wreszcie zacząłem
korzystać z drzwi wejściowych. Na co dzień
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wolałem skorzystać z bramy garażowej lub wyjścia przez taras. A to
dlatego, że nigdy tego klucza w drzwiach nie było. Teraz mogę szybko
odblokować drzwi z zegarka, telefonu. Doceniam też możliwość otworzenia drzwi, będąc w domu, gdy przychodzą bliscy czy też możliwości
zdalnego otworzenia im, gdy jeszcze nie wróciliśmy do domu.
Szkoda, że Apple nie udostępnia opcji dzielenia się tylko pojedynczymi
urządzeniami w ramach HomeKit. Rozwiązuje to na szczęście aplikacja
Nuki. Możemy ją wykorzystać do udostępniania kluczy na przykład
pomocy sprzątającej czy bliskim. Zresztą Nuki jest też adresowane do
branży hotelowej i rozwiązań firmowych, gdzie rzeczywiście można je
śmiało wykorzystywać.
Inteligentne zamki zaczynają być coraz szerzej dostępne. I zdecydowanie warto przemyśleć takie rozwiązanie w domu. Nuki z zewnątrz jest
całkowicie niewidoczne. Działa, jakbyśmy mieli klucz po drugiej stronie
drzwi (warto skorzystać z wkładki, która umożliwia otwieranie jednocześnie z obu stron tak, by jednak klucz awaryjny mieć). Na razie na
pewno barierą jest cena. Jednak wygoda tego rozwiązania robi swoje.
Dostępne w salonydenon.pl
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Netatmo Doorbell
PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

– HomeKitowy wideodzwonek

Swój HomeKitowy inteligentny dom
rozbudowuje krok po kroku. Jako, że
przyszła pora na płot, to znalazło się też
miejsce na wideodomofon. Ten musiałbyć oczywiście zgodny z HomeKit. Było
to możliwe dzięki pojawieniu się jesienią
2020 roku Netatmo Doorbell. Czy warto
zainteresować się Netatmo Doorbell?
Czy to jest rozwiązanie dla każdego?
O to kilka słów o tym wideodzwonku.

Netatmo Doorbell
– wideodzwonek, a nie
wideodomofon
Bardzo istotną rzeczą przy Netatmo
Doorbell jest nazwa samego urządzenia. W niej ukryte jest słowo klucz
– doorbell. Bowiem urządzenie to jest
właśnie dzwonkiem do drzwi, a nie
wideodomofonem. Wynika to przede
wszystkim ze specyfiki głównych rynków do których jest adresowany sprzęt,
a po części zapewne także z ograniczeń
Apple HomeKit dla którego jest jednym
z pierwszych urządzeń tego typu.
W Polsce instalacje wideodomofonowe istnieją od lat i działają zarówno
w domach jednorodzinnych jak
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i blokach. Często sygnał wideo przesyłany jest nawet drogą analogową do
urządzeń zawieszonych przy drzwiach wejściowych. Część nowoczesnych
urządzeń posiada aplikacje, ale nie jest zgodna z HomeKit, a integracja
nawet po Homebridge sprawia trudności. Jednak w przypadku wideodomofonu mamy wizje, dźwięk oraz opcję otwarcia furtki czy bramy wjazdowej, a czasem jednego i drugiego, oraz dodatkowe opcje.
Netatmo Doorbell to swoisty dzwonek do drzwi z nowoczesnym judaszem, czyli wizjerem, którego możemy oglądać z całego świata. Taka konstrukcja jest oczywista na przykład dla rynku nieruchomości w Niemczech
czy Stanach Zjednoczonych, gdzie większość domów na froncie nie ma
płotu, a dzwonek jest bezpośrednio przy drzwiach. Otwieramy więc drzwi,
a nie furtkę czy bramę wjazdową.
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Kupując i instalując Netatmo Doorbell warto o tym pamiętać. Potrzebujemy mieć instalację pod typowy dzwonek do drzwi (kompatybilność
możemy zweryfikować na dedykowanej stronie). Natomiast bramy i furtki
nie otworzymy bezpośrednio z aplikacji Netatmo, czy podglądu w HomeKit – do tego potrzebujemy oddzielnych urządzeń, jak smart zamka, smart
bramy czy elektrozamka z dokonaną odpowiednią modyfikacją.

Estetyka i jakość na pierwszym miejscu
To co rzuca się w oczy już przy wyjmowaniu dzwonka z pudełka to dbałość o detale i jakość samego urządzenia. Sprzęty Netatmo są droższe od
wielu azjatyckich produktów o zbliżonych funkcjach. Jednak jakość elementów urządzenia, design czy solidność stawiają Netatmo na pierwszym
miejscu. Wideodzwonek jest sporych rozmiarów, ale takich które będą
dobrze wyglądać czy to jednak na naszym ogrodzeniu, czy też bezpośrednio na elewacji budynku, ewentualnie nawet na klatce mieszkaniowej,
jeśli widzimy i taki sposób na wykorzystanie u nas w mieszkaniu wideodzwonka. Połączenie czerni z srebrnymi elementami świetnie się komponuje. W zestawie znajdziemy też akcesorium umożliwiające ulokowanie
dzwonka pod kątem, tak aby widać było osobę przy drzwiach nawet gdy
dzwonek jest nieco z boku.

SPRZĘT

166

Jak działa z HomeKit i nie tylko?
Netatmo Doorbell zintegrowany jest z Apple HomeKit, choć nie wspiera
HSV. Czyli nagrań nie podejrzymy bezpośrednio z aplikacji Dom. Musimy
wejść w dedykowaną aplikację. Natomiast to, co oferuje Netatmo i HomeKit, działa wzorowo. Dostaniemy powiadomienie, że ktoś dzwoni, siedząc
przy telewizorze z podłączonym Apple TV, dzwonek usłyszymy na naszych
HomePodach, przeprowadzimy też konwersację. Pełne archiwum, z podłączonej do urządzenia karty microSD (lub też zapisane na Dropbox’ie)
odtworzymy w dedykowanej, czytelnej aplikacji.
Szkoda bardzo, że właśnie sam HomeKit u Apple jest ułomny, bo można by
zrobić fajne automatyzacje związane z odczytywaniem konkretnych twarzy i otwieraniem furtki/bramy. Dziś ewidentnie HomeKit nie rozwija się
tak szybko, jak powstają gadżety związane z inteligentnym domem.

To zapowiedź kolejnych urządzeń poszerzających możliwości naszego inteligentnego domu
Netatmo Doorbell to sprzęt, na który wiele użytkowników inteligentnego
domu w ekostystemie Apple czekało. Mając świadomość, że jest to dzwonek do drzwi z kamerą, którą można podglądać na całym świecie, a nie
typowy wideodomofon nie będziemy zawiedzeni. Sprzęt sam w sobie jest
świetnie wykonany, solidny, działa szybko, sprawnie i oferuje wszystko co
zapowiedział producent.
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Jest to jednak też sygnał głównie do Apple, że użytkownicy SmartDomów
chcą więcej, chcą więcej mniej oczywistych produktów, więcej integracji.
W HomeKit powinny znajdować się pralki, ekspresy do kawy i wiele innych
urządzeń, które już są podłączone do sieci, ale wciąż nie ma ich w ekosystemie Apple.
Natomiast samo Netatmo świetnie rozwija swoje portfolio urządzeń związanych z bezpieczeństwem domu – mamy system alarmowy, kamery,
wideodzwonek, a w przyszłości pojawi się też zamek do drzwi. Liczę na
kolejne urządzenia w tym zakresie.
Dostępne w salonydenon.pl
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EufyCam 2 – monitoring
w HomeKitowym wydaniu
Wreszcie oferta kamer wspierających Apple HomeKit, w tym HomeKit
Secure Video, zaczyna się powiększać. W tym także o rozwiązania
stricte bezprzewodowe. Taki właśnie jest zestaw dwóch kamer
EufyCam 2C. To genialne rozwiązanie pozwala mieć kamery w domu
w pełni zintegrowane z ekosystemem Apple.
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Eufy to nowa marka na naszym rynku, w której ofercie znajdziemy między
innymi roboty odkurzające. Eufy jest częścią Anker Innovations, znanej
między innymi z dobrej jakości zasilaczy do sprzętu Apple (sprzedawanych na Zachodzie bezpośrednio w Apple Store). Teraz sprzęt od Eufy jest
dostępny w Polsce, między innymi w Salonach Denon. Zestaw składający się z dwóch kamer i stacji bazowej to wydatek 1799 zł, każda kolejna
kamera to 799 zł.
EufyCam 2 to system bezprzewodowych kamer bezpieczeństwa stworzonych głównie z myślą o monitoringu zewnętrznym. Mowa o rozwiązaniu
całkowicie bezprzewodowym. Do kamer nie potrzeba doprowadzać zasilania. Akumulator jest w stanie wytrzymać do 365 dni, czyli pozwala na
cały rok pracy. Kamery są odporne wedle standardu IP67 i zgodne z Apple
HomeKit, a także asystentem Google i Amazon Aleksa.
Zestaw składa się ze stacji bazowej, którą musimy podłączyć przewodem
Ethernet bezpośrednio do naszego routera, dwóch kamer oraz dwóch
wariantów mocowań. W kamerach znajdziemy miejsce na gwint mocowania statywu, więc możemy też skorzystać z innych rozwiązań w zależności
od naszych potrzeb.
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Kamery oferują rozdzielczość Full HD i niezły tryb
nocny. Mają też wbudowany sensor ruchu. Jak to jest
możliwe, że wytrzymują do roku na jednym ładowaniu? To ze względu na fakt, że nie nagrywają non stop.
Nagrania rozpoczynają się dopiero w momencie wykrycia ruchu. Rzeczywisty czas działania kamer będzie się
różnił od intensywności działania oraz skróci się także
ze względu na podpięcie pod HomeKit (chociażby ze
względu na konieczność robienia stopklatek do aplikacji Home). Wciąż jest to jednak przynajmniej kilka miesięcy działania. A zdecydowanie jest to częściej jedyna
opcja bez ciągnięcia przewodów i skomplikowanych
operacji na budynku. Te kamery każdy raczej zainstaluje
sam bez większych problemów.
Konfiguracja systemu przebiega błyskawicznie i jest
prosta. Choć w języku angielskim, podobnie jak sama
aplikacja Eufy Security. W aplikacji włączymy też
współpracę z HomeKit. Co ważne, w chwili pisania tej
recenzji funkcja HomeKit Secure Video nie była jeszcze
aktywna, jest dopiero wdrażana i powinna pojawić się
na dniach. Działa jednak współpraca z samym HomeKitem. HSV pozwoli na przechowywanie nagrań w iCloud
w zaszyfrowanej formie. Będą to nagrania zdarzeń
z ostatnich 10 dni. W tej chwili Eufy pozwala na zapisywanie zdarzeń w pamięci stacji bazowej.
Aplikacja daje sporo możliwości personalizacji powiadomień, umożliwia komunikację dwukierunkową.
Można zarządzać czułością sensora ruchu czy nawet
określać pola aktywności, tak aby nie byli łapani sąsiedzi po drugiej stronie ulicy etc. Natomiast to, co jest
najfajniejsze z punktu widzenia użytkownika sprzętu
Apple i aktywnego użytkownika HomeKit, to bezpośrednia integracja właśnie z tym rozwiązaniem. Wchodząc w aplikację Dom (Home App), mamy podgląd
na kamery. Możemy też wywołać podgląd na kamery
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za pomocą Siri, a także tworzyć automatyzacje na bazie czujnika ruchu
w kamerach. Co ważne, powiadomienia z kamery mogą pojawiać się tylko
wtedy, gdy nie ma nas w domu czy nie ma każdego z „iPhone’owych”
domowników.
Eufy Cam 2 to pierwsze kamery w mojej karierze zintegrowane z HomeKitem i dla mnie jest to game changer. Po pierwsze, nie musiałem instalować
żadnej dodatkowej aplikacji żonie, logować się tam, instruować z obsługi.
Po prostu uruchomiła aplikację Home i już ma podgląd na kamery. Po
drugie, właśnie dlatego, że jest to rozwiązanie natywne, nie muszę sięgać
po kolejną aplikację – mam to w tym samym miejscu, gdzie wszystkie inne
domowe sprzęty – rolety, światła, ekspres do kawy itd. To zachęca mnie
oczywiście do dalszej rozbudowy inteligentnego domu.
Eufy Cam 2 jest finalnie nie tak drogim, dogodnym rozwiązaniem do
podglądu tego, co dzieje się na zewnątrz. Mamy tu możliwość rejestracji
newralgicznych zdarzeń. Jest to idealny sprzęt do domowych zastosowań.
Dla tych, którzy chcą wiedzieć, co dzieje się na ich podjeździe, w ogrodzie
i w dodatku cenią sobie wygodę.
Dostępne w salonydenon.pl
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Czas na domowy ogródek z łącznością Bluetooth

– PRÊT À POUSSER już w Polsce
Świeże zioła to jedna z tych rzeczy, które nadają smaku naszym
potrawom. Pachnąca bazylia czy orzeźwiająca mięta to miłe
urozmaicenie posiłków, a nawet drinków. Jednak wyhodowanie ich
i opieka nad nimi nie zawsze jest łatwa, zwłaszcza gdy ktoś nie ma

do tego ręki. Na naszym rynku pojawiły się właśnie produkty PRÊT À
POUSSER, które zdecydowanie to ułatwią.
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PRÊT À POUSSER to pionier w dziedzinie domowego hodowania roślin
w sposób zrównoważony i smart. Francuska marka powstała w 2013 roku,
a jej celem jest umożliwienie wyhodowania we własnym domu zdrowych dodatków do posiłków. Tak aby każdy mógł to zrobić i mieć pewność, skąd pochodzą składniki, co w dzisiejszych czasach wydaje się mieć
jeszcze większe znaczenie niż kiedykolwiek. PRÊT À POUSSER przynosi
więc naturę, witaminy i zdrowie do naszej kuchni, a robi to w sposób
prosty, smart i w dodatku estetyczny. Co ciekawe, za dystrybucję marki
w naszym kraju odpowiada Horn. Doskonale nam znana i zaprzyjaźniona
firma, specjalizująca się w rozwiązaniach audio i Smart Home.
Co tak właściwie oferuje nam PRÊT À POUSSER? Ta francuska firma specjalizuje się w czymś, co można by nazwać mikroogródkami w domowym zaciszu. To rozwiązania składające się z kilku doniczek ze specjalnie
skonstruowanym system nawadniania (opatentowanym jako technologia
Flo2at) oraz oświetleniem. Nawadnianie działa na zasadzie hydroponicznej – korzenie zanurzone są cały czas w wodzie i pobierają ją według
swoich potrzeb.
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Firma sprzedaje nie tylko te inteligentne
doniczki, ale też sadzonki w specjalnych
kapsułkach. Jak to działa w praktyce?
„Wypełnij doniczkę wodą, włóż trzy kapsułki, podłącz kabelek do prądu i gotowe!
Lilo samo zadba o twoje roślinki, zapewniając im odpowiednią ilość wody światła
i składników odżywczych, jakie potrzebują. Twoje roślinki będą miały wszystko,
czego potrzebują, żeby rosnąć w górę
przez cały rok”.
Dzięki łączności Bluetooth mamy dodatkową kontrolę nad światłem oraz wskazówki dotyczące naszych upraw. System
nawadniania sprawia, że wodę dostarczamy naszym roślinkom raptem raz
na dwa–trzy tygodnie. Jeśli do tej pory
przelewaliście swoje przyprawy albo je
suszyliście, to ze smart ogródkami jak Lilo
to się więcej nie powtórzy.
Gdy roślinki wyrosną (a to jest gwarantowane), wystarczy zrywać codziennie
trochę liści. Nasze sadzonki powinny
być świeże przez trzy–cztery miesiące.
Potem wymieniamy kapsułkę i hodujemy kolejne. Same strąki są wolne od
pestycydów i GMO. To ekologia i dbałość
o to, co jemy, w wydaniu bardzo smart.
W dodatku produkty PRÊT À POUSSER
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są po prostu ładne. Zarówno stelaże
z lampą, jak i doniczki wyglądają estetycznie i staną się wspaniałą dekoracją
w naszej kuchni. Dla wielu taka uprawa
przypraw może być nową pasją. Już teraz
mamy do wyboru 13 różnych kapsułek,
między innymi miętę, kolendrę, tymianek,
bazylię, ale też małe papryczki, pomidorki czy lawendę.
Jeśli lubicie roślinność, uwielbiacie gotować, kusi was DYI, ale jednocześnie nie
macie ręki do kwiatów, to PRÊT À POUSSER zapowiada się jako idealne rozwiązanie. Dla wielu może stać się to nową
pasją. Pomysł jest ciekawy, a teraz w pełni
dostępny w Polsce.
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Nowości 2021
od Philips Hue
Signify znany z żarówek Philips Hue nie próżnuje. Dwa dni temu
zapowiedziano super efektywne klasyczne żarówki w nowej klasie
energetycznej A. Teraz poznaliśmy nowości właśnie w rodzinie
inteligentnego oświetlenia Hue. Teraz oświetlenie Philipsa będzie
można zintegrować z Spotify, pojawią się też nowe lampy i żarówki.
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Signify stara się wyznaczać standardy
w branży oświetleniowej, kreować trendy.
Nie dziwi więc, że w dniu wejścia w życie
nowych rozporządzeń związanych etykietowania energetycznego i ekoprojektu firma zapowiedziała wprowadzenie
nowych żarówek, które są zgodne z nową
klasą A. Zużywają więc o 60% mniej energii w porównaniu do standarowych żarówek LED Philips i cechują się żywotnością
około 50 tysięcy godzin co przekłada się
nawet na 50 lat pracy. Co najlepsze nowe
żarówki to ekwiwalent żarówek standardowych o mocy 40W i 60W. Rodzina żarówek na razie zaczyna się od dwóch modeli
E27 i będzie poszerzana w przyszłości.
Dla nas ciekawsze wydają się nowe produkty z rodziny Hue. To tuby LED Play
Gradient, nowe lampy sufitowe, czyli plafony Enrave, Infuse czy panele świetlne
Hue Surimu, oraz wpuszczane reflektory
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Xamento. To cała gama produktów, które są kompletnymi oprawami
oświetleniowymi zgodnymi z system Hue. Część lamp oferuje różnokolorowe światło, część wspiera jedynie światło białe w różnym natężeniu.
Generalnie to jednak ciekawe propozycje dla wszystkich tych, którzy nie
chcą się marwić o żarówki, a chcą po prostu na suficie zamontować lampy
od razu zgodne z Hue. Trzeba liczyć się z wysoką ceną takich rozwiązań
i dość ograniczonym wyborem, na pewno jednak chętnych na produkty
Signify nie zabraknie.
Dla tych, którzy preferują inne lampy, ale z żarówkami Philis Hue też znalazły się nowości. Przede wszystkim dekoracyjne żarówki z kolekcji Filament
dostępne są teraz w wersji White Ambiance, gdzie można regulować już
nie tylko poziom jasności, ale też wybrać odcień światła białego. Dzięki
temu mogą dostosowywać się do różnych pór dnia i potrzeb na przykład
w ramach adaptacyjnego oświetlenia Apple HomeKit.
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Linia ta została także rozbudowana o żarówkę
E14 w formacie C37 czyli kształcie świeczki. To
ciekawa żarówka do dekoracyjnych żyrandoli
i innych ozdobnych lamp wiszących. Ponadto
standardowe żarówki Philips Hue z linii White
ambiance oraz White and color ambiance
zyskały znacznie mocniejsze warianty
o jasności 1100 i 1600 lumenów.
Tak prezentują się ceny nowości Philips Hue:
• Philips Hue White and color ambiance
Taśma LED gradient (dostępna od września
2021) sugerowana cena detaliczna: 275 PLN
(przedłużenie, 1 m) / 690 zł (baza, 2 m)
• Philips Hue White and color ambiance
Lampa Signe gradient oraz Philips Hue
White and color ambiance Lampa podłogowa Signe gradient (dostępna od września
2021) sugerowana cena detaliczna: 920 PLN
(stołowa) / 1 380 PLN (podłogowa)
• Philips Hue White and color ambiance Tuba
LED Play gradient (dostępna od jesieni 2021)
sugerowana cena detaliczna: 830 PLN (kompaktowa) / 920 PLN (duża)
• Philips Hue White ambiance Żarówka Filament (dostępna od września 2021) sugerowana cena detaliczna: 140 PLN (A60) / 185
PLN (ST64) / 185 PLN (G93) / 230 PLN (ST72) /
230 PLN (G125)
• Philips Hue White ambiance/ White and
color ambiance Żarówka E27 1100 lm
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(dostępne od września 2021) sugerowana cena detaliczna: 165 PLN (White
Ambiance w opakowaniu pojedynczym) / 275 PLN (White And Color
Ambiance w opakowaniu pojedynczym)
• Philips Hue White ambiance/ White and color ambiance Żarówka E27
1600 lm (dostępne od jesieni 2021) sugerowana cena detaliczna: 230 PLN
(White Ambiance w opakowaniu pojedynczym) / 325 PLN (White And
Color Ambiance w opakowaniu pojedynczym)
• Philips Hue White Żarówka Filament C37 E14 (dostępna od września 2021)
sugerowana cena detaliczna: 140 PLN (opakowanie pojedyncze) / 230 PLN
(opakowanie podwójne)
• Philips Hue White and color ambiance Panel świetlny Surimu 60W
(dostępny od września 2021) sugerowana cena detaliczna: 1 245 PLN (prostokąt, 1200×300 mm) / 1 245 PLN (kwadrat, 600×600 mm)
• Philips Hue White ambiance Lampa sufitowa Enrave (dostępna od jesieni
2021) sugerowana cena detaliczna: 460 PLN (S 1x10W) / 735 PLN (M 1x20W)
/ 1 015 PLN (L 1x35W) / 195 PLN (XL 1x49W)
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• Philips Hue White ambiance Lampa wisząca Enrave 1x35W (dostępna od
jesieni 2021) sugerowana cena detaliczna: 1 105 PLN
• Philips Hue White and color ambiance Lampa sufitowa Infuse (dostępna
od jesieni 2021) sugerowana cena detaliczna: 875 PLN (M) / 1 150 PLN (L)
• Philips Hue White ambiance Łazienkowa lampa sufitowa Devere
(dostępna od jesieni 2021) sugerowana cena detaliczna: 785 PLN (M IP44
1x20W) / 1 060 PLN (L IP44 1×35)
• Philips Hue White and color ambiance Reflektor łazienkowy wpuszczany
Xamento (dostępny od września 2021) sugerowana cena detaliczna: 920
PLN (opakowanie potrójne)
• Philips Hue White and color ambiance Łazienkowa lampa sufitowa
Xamento (dostępna od jesieni 2021) sugerowana cena detaliczna: 920 PLN
(M IP44 1x33W) / 1 195 PLN (L IP44 1x53W)
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Czarodziejskie
żarówki – WiZ
WiZ to młoda marka na rynku inteligentnego oświetlenia. Stoi za nią
jednak doskonale znana firma. Żarówki WiZ charakteryzuje atrakcyjna
cena i świetna aplikacja. Natywnie nie wspierają niestety HomeKit.
Warto mieć je na uwadze, szukając przystępnych rozwiązań. Oto kilka
spostrzeżeń po testach kolorowej żarówki WiZ E27 RGB.
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WiZ to nowa marka Signify. Natomiast Signify to spółka, która powstała
po zmianie nazwy Philips Lighting. Signify wciąż jest właścicielem praw do
produkcji oświetlenia pod szyldem Philips, w tym do serii inteligentnego
oświetlenia Hue. W ramach poszerzenia swojej oferty postanowiono jednak na wykreowanie kolejnej budżetowej marki, jaką jest WiZ.
Co wyróżnia żarówki WiZ? Przede wszystkim nie mają one centralki,
każda żarówka wyposażona jest w zintegrowany moduł Wi-Fi, więc
łączy się bezpośrednio z naszym routerem. W ten sposób zaoszczędzamy kilkaset złotych na bramce. Same żarówki są w cenach
porównywalnych do żarówek IKEA Tradfri – 49 PLN za żarówkę ze
światłem białym i 89 PLN za żarówkę ze światłem kolorowym. Przy
czym żarówka E27 RGB z IKEA za 79,99 PLN oferuje 600 lumenów
i jest ekwiwalentem tradycyjnej żarówki o mocy 45 W, a żarówka
WiZ LED A60 to ekwiwalent 60 W (przy mocy 8 W) i nominalnym
strumieniu świetlnym na poziomie 806 lumenów. Same moce są do
siebie zbliżone. Mamy więc jaśniejszą, mocniejszą żarówkę w porównywalnej cenie.
Pierwsze, na co zwróciłem uwagę przy korzystaniu z żarówek WiZ,
to błyskawiczne działanie. Żarówka bardzo szybko po raz pierwszy
połączyła się z aplikacją, a później natychmiastowo reagowała na
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komendy z aplikacji. Sama aplikacja jest czytelna, minimalistyczna i ma
sporo ustawień. Możemy programować czasowo żarówkę, ustawić adaptacyjne światło w zależności od pory dnia, tworzyć sceny itd. Wszystko
w sposób przejrzysty, czytelny i w języku polskim.
Jeśli ktoś potrzebuje jednej inteligentnej żarówki w domu, biurze czy innym
miejscu, to WiZ jest produktem idealnym pod względem stosunku ceny do
jakości. Przy większej liczbie i niekorzystaniu z innych rozwiązań HomeKit,
wciąż ma to sens. Chociaż trzeba pamiętać, że routery też mają ograniczoną
wydajność i czasem korzystanie z bramki jest dobrym rozwiązaniem.
WiZ bez problemu działa z Amazon Alexa, Google Home, automatyzuje się
w ramach IFTTT oraz może współpracować ze skrótami Siri. Nie ma jednak
wsparcia dla Apple HomeKit. Nieoficjalnym rozwiązaniem jest Homebridge.
Więc jeśli ktoś już ma Homebridge’a i potrzebuje żarówki czy żarówek,
również może rozważyć WiZ. Szkoda, że nie ma tej integracji z HomeKit,
bo to ich jedyny duży minus. Jakość wykonania, działanie pozostaje bez
zastrzeżeń. Także portfolio żarówek jest całkiem niezłe.
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Zasilanie pod kontrolą
dzięki urządzeniom MARMITEK
Możliwość sprawdzenia, czy żelazko jest włączone, ustawienie
harmonogramu świecenia światełek na choince czy też możliwość
kontroli zużycia energii swoich sprzętów AGD i RTV to przydatne funkcje.
Do tego przydają się właśnie inteligentne wtyczki. Portfolio takich
urządzeń ma MARMITEK, w dodatku oferuje je w przystępnych cenach.
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Inteligentne zasilanie to wygoda i bezpieczeństwo. Generalnie to właśnie główne atuty rozwiązań Smart Home. Te sprzęty zwiększają komfort,
poprawiają jakość naszego życia oraz zwiększają bezpieczeństwo w domu.
Sposobów na wykorzystanie inteligentnego zasilania jest sporo, na kilka
zwróciłem uwagę już na wstępie. Przede wszystkim zdalny dostęp do zasilania pozwala zweryfikować, czy wyłączyliśmy dane urządzenie i daje możliwość awaryjnego odłączenia zasilania. Warto też szukać inteligentnych
gniazdek, które pozwalają na monitorowanie zużycia energii. Wtedy wiemy,
czy rzeczywiście podłączony sprzęt pracuje, łatwo wykryć wszelkie anomalie, można też sprawdzić, ile dane urządzenie pobiera energii. Finalnie ten
sprzęt pozwala na pewną automatyzację za sprawą harmonogramów czy
timerów i odpowiednich scenariuszy.
Na łamach iMagazine w dużej mierze stawiamy na rozwiązania HomeKit.
Ekosystem Smart Home od Apple jest naturalnym rozwiązaniem przy
użytkowaniu sprzętu z nadgryzionym jabłkiem. Ścisła integracja z systemem daje wygodę i zapewnia prostotę obsługi. Sprzęty dla HomeKit nie
są tanie, a poza tym nie wszystkie urządzenia smart rzeczywiście z nim
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współpracują. Warto popatrzeć czasem też
na alternatywne sprzęty, które mogą zaoferować naprawdę dużo, nawet jeśli konieczna
jest dla nich odrębna aplikacja.
Tak jest z urządzeniami do kontroli zasilania
od MARMITEK. To holenderska marka, która
działa od ponad 20 lat. W ostatnim czasie
skupiła się na produktach typu smart. Ma
w ofercie kamerki, żarówki, czujniki ruchu,
a także właśnie inteligentne gniazdka.
Wszystkim można zarządzać za pomocą
przyzwoitej, spolszczonej aplikacji mobilnej.
Jeśli chodzi o gniazdka, to do wyboru
mamy trzy produkty – inteligentną wtyczkę
Power SE, wtyczkę Power SI z dwoma portami USB oraz listwę zasilającą POWER LI.
Urządzenia kosztują odpowiednio 100, 109
i 219 PLN. Nie wymagają do sterowania żadnej dodatkowej bramki.
Podstawowa wtyczka jest zgrabna, wystaje
tylko kilka centymetrów poza obręb
samego gniazdka. Maksymalna moc wyjściowa dla podłączonych urządzeń to 3450
W. Wersja SI jest nieco większa i zawiera
dwa USB 2,0 5 V, 2,4 A. Nie ma więc mowy
o szybkim ładowaniu iPhone’a, ale możemy
podpiąć pod to gniazdo jakieś drobne urządzenia na stałe. Wersja SI pozwala też na
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mierzenie poziomu energii wykorzystywanej przez podłączone sprzęty.
Najlepiej prezentuje się inteligentna
listwa, w której mamy cztery niezależne
gniazda oraz cztery porty USB. Choć
i tu moc portów USB nie jest większa.
W listwie również możemy mierzyć
poziom zużycia energii. Taka listwa jest
świetnym produktem do naszej szafki
RTV, między innymi ze względu na
zastosowanie zabezpieczenia antyprzepięciowego. Sprzęty RTV niekoniecznie
musimy wyłączać codziennie i mieć je
pod kontrolą HomeKit, ale warto mieć
kontrolę nad energią i opcję szybkiego
wyłączenia urządzeń, gdy wybieramy się
na wakacje. Zamiast grzebać w kablach
i wypinać je z gniazdka, wystarczy
skorzystać z wygodnej aplikacji. Smart
gniazdka MARMITEK są kompatybilne
z Amazon Alexa i Asystentem Google.
W dodatku listwa współpracuje także
ze skrótami Siri.
Urządzenia MARMITEK dobrze wyglądają, są nieźle wycenione i działają
zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
Jeśli poszukujecie inteligentnego
zarządzania zasilania, to warto rozważyć właśnie te urządzenia. Szczególnie
listwa zasilająca przypadła mi do gustu.
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Najtańsza kamera HomeKit
– Aqara G2H recenzja
Ostatnio w reklamach fioletowego operatora przypominane jest powiedzenie,
że tanio i dobrze raczej być nie może. Są jednak od tego wyjątki tak jest
z kamerą Aqara G2H. To aktualnie praktycznie najtańsza kamera wspierająca
Apple HomeKit i HomeKit Secure Video. Dodatkowo jest również centralką
dla innych urządzeń Aqara, które można dodać do HomeKit. Sprawdzamy, jak
radzi sobie kamera Aara G2H za nieco ponad 200 PLN.
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Aqara to marka powiązana z Xiaomi, mamy więc do czynienia z produktem chińskim. Który najtaniej nabędziemy na AliExpress lub podobnych
serwisach gdzie kamery wysyłane są z chin lub europejskich magazynów
tych serwisów z pominięciem pośredników. Ceny wahają się ze względu
na kursy walut i różne drobne promocję. Kamerę Aqara G2H można nabyć
aktualnie za 230 PLN.
Dla użytkowników Apple HomeKit istotne jest to, że kamerka musi nazywać się właśnie G2H. W ofercie jest jeszcze kamera Aqara G2, wyglądająca
identycznie nie wspiera ona jednak HomeKit. Świetne jest to, że kamera
Aqara G2H dostępna jest w kilku wariantach kolorystycznych. Oprócz
klasycznej bieli jest też w kolorze żółtym, pomarańczowym i niebieskim.
Dzięki temu można ją łatwo dopasować do swoich wnętrz. Kamera Aqara
G2H jest przewodową kamerą wewnętrzną. Rozdzielczość kamery to FullHD, czyli 1920 na 1080 pikseli. W nocy do dyspozycji mamy system Night
Vision z czarno-białym obrazem.
W pudełku z kamerą znajdziemy standardowy przewód microUSB-USB-A i wtyczkę na rynek amerykański. Potrzebujemy więc zaopatrzyć się
w dowolny zasilacz z wejściem USB. Zapewne większość z nas ma w domu
takowy, „zresztowany” po innym urządzeniu. Kamera Aqara G2H ma
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zintegrowany uchwyt, a w pudełku znajdziemy też dwustronną naklejkę 3M
oraz blaszkę, które ułatwią mocowanie kamery. Jeśli chcielibyśmy kamerę
przykręcić to właśnie mocujemy tę blaszkę, a nie kamerę. Kamera magnetycznie, mocno trzyma się samej blaszki.
Najważniejszą zaletą Aqara G2H jest fakt, że nie trzeba korzystać z dedykowanej aplikacji, rejestrować się w chińskiej aplikacji. Dzięki temu też żadne
informacje, a tym bardziej wideo nie jest przesyłane na chińskie serwery.
Kamerę podłączamy do zasilania i dodajemy do naszego domu w strukturze HomeKit. Kod umieszczony jest na dole kamery.
Pod spodem w kamerze znajduje się też opcjonalny
slot na kartę microSD i przycisk restartujący. Po

Najważniejszą zaletą Aqara

chwili kamera obecna jest w aplikacji Dom. Kamera
rozpoznaje twarze (działa to w iOS 14 beta z różnym

G2H jest fakt, że nie trzeba

skutkiem), pozwala na dwukierunkową komunikację

korzystać z dedykowa-

audio. Dodatkowe opcje jak wiadomości głosowe

nej aplikacji, rejestrować
się w chińskiej aplikacji.

czy usypianie kamery są dostępne w aplikacji Aqara,
ale z niej ze względu właśnie na niechęć do powierzania danych chińskim firmom nie chcę korzystać.

Dzięki temu też żadne

Nie testowałem jeszcze też opcji dodawania innych

informacje, a tym bardziej

urządzeń z oferty Aqara. Wkrótce dopiero mają do

wideo nie jest przesyłane
na chińskie serwery.

mnie dotrzeć czujniki zamknięcia drzwi. Aqara G2H
wspiera protokół ZigBee i służy jako bramka dla
innych urządzeń tej marki opartych o ten protokół.
Oznacza to, że kupując kamerę, możemy pominąć
zakup kolejnego urządzenia jakim jest sama bramka
za nieco ponad 100 złotych.

Jak sprawuje się Aqara G2H? Kamera oferuje naprawdę dobry obraz
w oświetlonym pomieszczeniu. Kąt widzenia na poziomie 140 stopni
jest wystarczający. Świetny jest zintegrowany uchwyt, który pozwala na
wygodne ustawienie kamery. Także w nocy w odcieniach bieli i czerni,
a właściwie szarości kamera daje dość szczegółowy obraz. Kamerę zamontowałem na łóżeczku córki i ma służyć właśnie do nocnego monitoringu
i tu sprawdza się doskonale. Wieczorem, gdy córka śpi, a my jeszcze korzystając z aury siedzimy na tarasie otrzymujemy powiadomienie na iPhone’a,
czy Apple Watch gdy się wybudzi. Powiązałem ją też z automatyzacjami
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i tak po 7:30 jeśli córce uda się spać do tej godziny, a zostanie wykryty ruch
podnosi się automatycznie roleta w jej pokoju i gaśnie lampa stojąca z delikatnym światłem nocnym.
Siła Aqara G2H tkwi oczywiście w cenie. Poza wchodzącą na rynek kamerką
Eufy Cam 2K wszystkie inne kamery z natywnym wsparciem dla HomeKit
kosztują przynajmniej 100% więcej. Fajny jest również kształt kamery, przypominający minionka oraz dostępność w nieoczywistych kolorach. Dzięki
temu nie jest to sprzęt, który od razu wygląda jak typowa kamera internetowa. Dodatkowo możliwość rozbudowania HomekIt o pozostałe tanie
urządzenia Aqara też jest sporym atutem.
Budowa inteligentnego domu w oparciu o HomeKit zdecydowanie staje się
coraz bardziej przystępna. Rozwiązań jest coraz więcej. Aqara G2H to dobry
wybór dla tych, którzy szukają kamery wewnętrznej w niskiej cenie, fajnym
wykonaniu i przyzwoitą jakością wideo.
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Głośnik jak obraz
PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

– recenzja kolejnego głośnika z serii IKEA SYMFONISK
we współpracy z Sonos
IKEA i Sonos – duet niezwykle udany, z jednej strony zaskakujący,
z drugiej zupełnie naturalny. Dźwięk i obraz to element naszej
codzienności, naszego lifestyle’u i sprzęt grający nie powinien od tego
odstawać. Te firmy już dobrze o tym wiedzą, a teraz wprowadziły
do oferty obraz/ramkę, będącą głośnikiem. Nowy sprzęt w ofercie
SYMFONISK już został przez nas przetestowany.
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Telewizor wyglądający jak obraz już nas nie
dziwi – Samsung The Frame od lat cieszy
się dużym uznaniem i popularnością. Natomiast aż dziw, że nikt na to nie wpadł, jeśli
chodzi o głośniki, zwłaszcza te instalacyjne.
Do czasu! Wreszcie pomysł ten wykorzystała IKEA oraz Sonos, wprowadzając na
rynek kolejny produkt z rodziny SYMFONISK. Jest to właśnie obraz z wbudowanym
głośnikiem.
W ofercie będzie wariant czarny lub biały,
a samych grafik na obrazie też ma być przynajmniej kilka do wyboru. Najlepsze jest to,
że pomysł jest banalny w swej prostocie,
a do tej pory nie doczekaliśmy się takiego
rozwiązania na rynku masowym. Oczywiście
przede wszystkim głównym wyzwaniem jest
konstrukcja dobrze grających, płaskich głośników. Czas się przekonać, jak to wypada
w produkcie IKEA i Sonos.
Rozpakowywanie nowego SYMFONISKA
z pudełka to ciekawe doświadczenie – z jednej strony to obcowanie z klasycznymi,
niemal kultowymi płaskimi paczkami IKEA.
Z drugiej daje się poczuć klimat produktów z wyższej półki w wariancie eko, jak to
jest w przypadku odpakowywania głośników Sonos. Pudełka Sonos od zawsze się
wyróżniały – solidnością czy też sprytnym
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sposobem otwierania. Tu mamy głośnik
zapakowany w brązowy papier, co jest
dobrym, ekologicznym pomysłem, a obie
firmy mocno to podkreślają w swoich wszelkich działaniach.
Wyjmujemy głośnik z pudełka i ukazuje
nam się ramka o wymiarach 40 na nieco
ponad 55 cm i grubości 5 cm. Ta grubość
(głębokość) jest więc nieco większa niż
w przypadku standardowych ramek, ale
wciąż to znacznie mniej niż typowe głośniki.
Z tyłu znajdziemy miejsce na przewody i co
ciekawe – przelotkę, dzięki której możliwe
jest połączenie dwóch głośników z jednego
gniazdka. Głośnik możemy oprzeć na szafce,
ale domyślnie ma wisieć na ścianie, do
czego przygotowano odpowiednie zaczepy,
dostępne w pudełku.
Cała konstrukcja jest atrakcyjna stylistycznie, ale jednocześnie od razu czuć, że
materiały użyte do budowy są tańsze od
tych użytych w produktach Sonosa. Przy
czym trzeba pamiętać, że to cena porównywalna do Sonos One. W USA Sonos One
i SYMFONISK wycenione są na 199 USD,
polska cena SYMFONISK nie została jeszcze
podana w momencie pisania tego tekstu,
ale powinna oscylować w granicy 999 PLN.
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A mamy produkt duży gabarytowo i mocno designerski, co też w jakiś
sposób tę cenę winduje.
Jeśli chodzi o konfigurację, to nie różni się ona względem pozostałych
głośników Sonos. Wykonujemy ją w aplikacji. Co więcej, głośnik wspiera
Trueplay, czyli dostosowanie dźwięku do pomieszczenia. Dodatkowo
możemy też głośnik dodać do aplikacji IKEA Home, a nawet HomeKit.
Świetne jest też to, że głośniki SYMFONISK mogą tworzyć parę, w tym
pełnić funkcję głośników tylnych dla Sonos Arc i innych systemów kina
domowego Sonos. To jest naprawdę fajny pomysł na estetyczne kino
domowe z Dolby Atmos i prawdziwym dźwiękiem przestrzennym.
Jako tylne głośniki nowa ramka na zdjęcia SYMFONISK nadaje się idealnie. Nie wiem, jak gra w parze, natomiast jako pojedynczy głośnik Wi-Fi
sprawdza się dobrze. Dźwięk jest czysty, o odpowiednim poziomie głośności w 20-metrowym pomieszczeniu. Natomiast jest on nieco płaski,
mało wyrazisty, brakuje nieco basu czy detali. To nie są te doświadczenia, jakie płyną z Sonos Move czy nawet Sonos Roam. Wciąż jednak jest
to dobra jakość dźwięku. Ewidentnie widać tu jednak konstrukcyjny
kompromis. Inne sprzęty Sonosa rozpieszczają i przyzwyczajają do świetnych brzmień, tu zabrakło tej wyrazistości dźwięków.
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Niemniej jednak SYMFONISK jest sprzętem szczególnym i wartym uwagi.
Po pierwsze jako pojedynczy głośnik, który ma się ciekawie komponować we wnętrzu lub jako nietuzinkowa para stereo. Po drugie jest idealnym rozwiązaniem do połączenia z Sonos Arc, aby stworzyć genialny
zestaw kina domowego 5.1.2 (należy pamiętać o dokupieniu subwoofera).
Dla mnie to też kolejny dowód na pomysłowość IKEA i ukazanie, że
w prostocie tkwi metoda. Niby to oczywiste, że można by wpakować głośnik do obrazu, a jakoś przez lata nikt na to nie wpadł. Dlatego myślę, że
nowy SYMFONISK znajdzie jeszcze więcej odbiorców niż głośnik-lampka
czy głośnik-półka.
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Yale Linus Smart Lock
PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

– kolejny zamek smart, o którym warto
pomyśleć w swoim inteligentnym domu
Zamek stał się moim ulubionym akcesorium w ramach inteligentnego
domu. Sprawił wręcz, że wreszcie z chęcią korzystam z drzwi
wejściowych. Szukanie i noszenie klucza było dla mnie zawsze zmorą.
Od paru miesięcy się to zmieniło właśnie za sprawą inteligentnego
zamka do drzwi, a teraz miałem okazję testować Linus Smart Lock od
Yale i jest to produkt zdecydowanie godny polecenia.
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Linus Smart Lock został zapowiedziany na
początku roku, a teraz wreszcie trafił do
sprzedaży. Wreszcie, gdyż zdecydowanie jest
urządzeniem wyczekiwanym i wartym tego
wyczekiwania. Nie tylko ze względu na swoją
funkcjonalność, ale też wygląd. Linus, choć ma
spore rozmiary, to jest nad wyraz estetyczny,
sprytnie zaprojektowany. To zaowocowało
przyznaniem kilku nagród designerskich, m.in.
European Product Design Award i Red Dot.
Na hasło smartzamek wiele osób zapewne
wzdryga się przed koniecznością wymiany
drzwi albo chociażby wkładki. Natomiast
Linus Smart Lock to nakładka na nasze
dotychczasowe klucze. Można powiedzieć,
że to silnik, który obraca kluczem. Ja bym
jednak to ujął bardziej dostojnie, jako
nasz odźwierny, lokaj, który zawsze stoi za
drzwiami, aby je otworzyć i to tylko pożądanym gościom.
Warto przed zakupem upewnić się, czy
zamek jest kompatybilny z naszymi drzwiami
i zainstalowaną w nich wkładką. W większości
przypadków tak właśnie powinno być. Na
stronie producenta znajdziemy pełną instrukcję, jak to sprawdzić, także w formie wideo.
Sam montaż ogranicza się do skorzystania
z dwustronnej taśmy, dokręcenia do zamka
płyty montażowej kluczem imbusowym
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i tyle. Całość generalnie jest bardzo elegancko zapakowana, tak jak
przystało na produkt designerski, będący elementem naszego wnętrza.
W końcu ten przedpokój to pierwsze, co widzą nasi goście.
Drzwi od wewnątrz możemy otworzyć nie tylko z poziomu naszych smarturządzeń, ale także za pomocą fizycznego pokrętła. Symetrycznie do
niego znajduje się miejsce na cztery baterie AA.
Zamek działa dzięki technologii Bluetooth i z miejsca jest kompatybilny
z Apple HomeKit. Jeśli chcemy mieć niezależny dostęp zdalny (gdy na
przykład nie mamy centrum akcesoriów), korzystać z asystentów głosowych Google i Amazon Alexa, wymagany jest zakup bridge’a (Yale Connect
Wi-Fi Bridge) – niewielkiej kostki wpinanej w gniazdko łączącej urządzenie
z naszą domową siecią Wi-Fi.
Linus Smart Lock perfekcyjnie działa z Apple HomeKit. Widzimy go
w naszym Domu i możemy otwierać i zamykać drzwi. Dodawać go do automatyzacji etc. Uważam, że jeśli rzeczywiście stawiamy dom na HomeKit, to
warto nabyć inteligentny zamek, który będzie jednym z istotnych elementów całości systemu.
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Jednak na uwagę zasługuje też sama aplikacja Yale Access. Ona znowu
przyda nam się, gdy chcielibyśmy dać dostęp do domu innym osobom
(mam nadzieje, że wirtualne klucze pojawią się też kiedyś w HomeKit i Wallet). Dzięki tej aplikacji możemy świetnie monitorować nadzór nad tym,
kto i kiedy wchodził do naszego domu. Możemy też dzięki geolokalizacji
zautomatyzować otwieranie i zamykanie drzwi, tak aby telefonu nie wyciągać z kieszeni. Aplikacja dostępna jest też na Apple Watch. Jej interfejs jest
bardzo przyjemny.
Zarządzanie dostępem z wykorzystaniem inteligentnych zamków to też
duże ułatwienie dla małych i średnich firm. Myślę, że to właśnie tam coraz
częściej będziemy widzieć takie rozwiązania jak Linus Smart Lock. Do niedawna systemy dostępowe były drogie i mało praktyczne, wymagały też
sporego administrowania. Tu można zrobić to wszystko w przejrzystej aplikacji mobilnej.
Yale Linus Smart Lock ma na rynku sporą konkurencję. Jednocześnie żaden
smart lock nie może pochwalić się, że stoi za nim firma od lat zajmująca
się zamkami i zabezpieczeniami. Nasze konto w Yale Access jest chronione
dwuetapową weryfikacją, a szyfrowanie samego dostępu do zamka jest
dwuwarstwowe. Za Linusem przemawia także jego design, dostępność
w kolorze srebrnym i białym.
Niestety zamki smart wciąż są stosunkowo drogie. Za Linusa trzeba dać
ponad 1000 PLN. Komfort użytkowania, możliwość sprawdzenia, czy drzwi
są zamknięte (i zamknąć je w razie czego) z każdego miejsca na Ziemi, są
tego warte. Przynajmniej w moim przypadku inteligentny zamek znacząco
ułatwił i uprzyjemnił codzienność.
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Smart Air Purifier

– pierwszy oczyszczacz z HomeKit
Sezon grzewczy niedawno się rozpoczął, a wraz z nim powrócił smog.
W kategorii oczyszczaczy powietrza coraz trudniej się wyróżnić, ale
VOCOlinc Pure Flow robi to bardzo skutecznie.
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Czeska firma VOCOlinc nie jest jeszcze dobrze rozpoznawalna na
naszym rynku. Specjalizuje się w akcesoriach inteligentnego domu,
zaczynając od oświetlenia, a na czujnikach drzwiowych kończąc. Oczyszczacz PureFlow Smart Air Purifier, występujący też pod nazwą VAP1,
również ma wiele funkcji smart, a najważniejszą z nich jest pełna kompatybilność z HomeKit. Obsługuje też Asystenta Google oraz Aleksę, co
czyni go bardzo uniwersalnym urządzeniem, szczególnie pod względem
możliwości sterowania nim zdalnie. Ma bardzo klasyczny wygląd – plastikowa, wysoka obudowa z zaokrąglonymi narożnikami robi solidne wrażenie, dotykowe przyciski na górze pozwalają wygodnie sterować bez
sięgania do innych urządzeń, a duży, monochromatyczny wyświetlacz
z przodu pokazuje wszystkie niezbędne informacje naraz. Wśród nich
mamy nie tylko stopień zanieczyszczenia powietrza czy prędkość wentylatora, ale też temperaturę i wilgotność powietrza (VAP1 dostarcza te
informacje również do HomeKit). Podświetlenie jest regulowane, a kolorowy pasek pod nim sygnalizuje aktualną czystość powietrza.
Oczyszczacz nie jest przesadnie ciężki czy duży, na pochwałę zasługuje
wygodna wymiana filtrów. Wymaga jedynie zdjęcia bocznej osłony
(mocowanej na magnesy), następnym krokiem jest już wyciągnięcie
potrójnego filtra i montaż nowego. Zespolenie filtra wstępnego, HEPA
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H12 i węglowego jest wygodne podczas demontażu, ale nie pozwala
wymieniać ich osobno, zgodnie z ich zużyciem. Urządzenie ma dwa
zestawy filtrów, natomiast powietrze wydmuchiwane jest w górę. Jednorazowa wymiana dwóch filtrów kosztuje około 700 PLN (zgodnie z ceną
w sklepie producenta), natomiast wystarczają one na około pół roku
ciągłej pracy. To niestety wysoka cena, szczególnie jeśli porównamy ją
ze stawkami za oryginalne filtry do konkurencyjnych urządzeń. Stopień
zużycia filtra widoczny jest zarówno na ekranie urządzenia, jak i w aplikacji. Program dostępny na iOS i Androida pozwala obsługiwać wszystkie
funkcje urządzenia: regulować intensywność pracy, włączyć tryb automatyczny lub nocny, a także zablokować przyciski.
Ponadto wskazuje też aktualny stopień zanieczyszczenia powietrza, wilgotność i temperaturę,

W HomeKit można włączyć
i wyłączyć oczyszczacz,
regulować obroty wiatraka, a także odczytać
temperaturę i wilgotność
powietrza.

informuje również o sile sygnału Wi-Fi. W osobnej
zakładce ustawiane są natomiast harmonogramy
pracy. W HomeKit można włączyć i wyłączyć
oczyszczacz, regulować obroty wiatraka, a także
odczytać temperaturę i wilgotność powietrza,
szkoda, że nie umożliwiono uruchomienia trybu
nocnego. Ten wyłącza ekran i zmniejsza obroty do
minimum – doskonale pasowałby do wieczornych
scen, w których światło jest przyciemnione, włącza
się playlista ze spokojną muzyką, a inne urządzenia
się wyłączają.

Pomimo tego, że Wi-Fi o częstotliwości 5 GHz jest już powszechne, nie
wszystkie urządzenia je obsługują, a VAP1 nie jest niestety wyjątkiem
– działa wyłącznie na 2,4 GHz. Sama konfiguracja jest już banalna, a oczyszczacz jest gotowy do pracy natychmiast po wyjęciu z pudełka. To wydajny
sprzęt – nadaje się do pomieszczeń o powierzchni do 60 m2, więc poradzi
sobie nawet z całym mieszkaniem, o ile będzie miało względnie otwarty
plan, a urządzenie znajdzie się w jego centrum. Oprócz zanieczyszczeń
z powietrza usuwany jest też formaldehyd, wydzielający się na przykład
z tworzyw sztucznych używanych do produkcji piankowych mat. Przez
większość czasu oczyszczacz działał u mnie w trybie automatycznym,
dobrze reagującym na zmiany w zanieczyszczeniu powietrza, zarówno
po otwarciu okien, jak i smażeniu czegoś w otwartej na salon kuchni.
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Początkowo korzystałem z niego w sypialni, ale ze względu na to, że nawet
przy najwolniejszych obrotach wiatraka jest dość wyraźnie słyszalny, przeniosłem go do innego pomieszczenia.
Na rynku mamy wiele oczyszczaczy, które sterowane są zdalnie czy współpracują z ekosystemem ich producenta. Nikt wcześniej nie opracował jednak urządzenia wspierającego jednocześnie Asystenta Google, Aleksę oraz
HomeKit. VOCOlinc bardzo dobrze poradziło sobie również z podstawowymi funkcjami, zadbało też o komfort obsługi i wymiany filtrów. Te niestety są drogie i pozostaje tylko mieć nadzieję, że wytrzymają przynajmniej
tak długo, jak deklaruje to producent.

Smart Air 			
Purifier
•
•
•
•

Design: 5/6
Jakość wykonania: 5/6
Oprogramowanie: 4,5/6
Wydajność: 5,5/6

Plusy:
• integracja z HomeKit
• wysoka wydajność
• czytelny ekran
Minusy:
• droga wymiana filtrów
• niewystarczająco cichy w trybie
nocnym
Cena: około 2000 PLN
Dostępne w VOCOlinc
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Zadbany trawnik za sprawą robota
PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

– Husqvarna Automower 315 – kosiarka
na miarę naszych czasów
Robot koszący, kosiarka automatyczna, po prostu Husqvarna

Automower 315X – to sprzęt, który od ponad miesiąca gości w moim
ogrodzie. Czytelnicy imagazine.pl już mieli okazję przeczytać parę
relacji z jej pracy. Teraz czas na pewne podsumowanie, zrecenzowanie
i przybliżenie tej tematyki na łamach magazynu. Czy roboty koszące
to przyszłość? Nie, to teraźniejszość.
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Roboty odkurzające są już niemal oczywistością, nikogo szczególnie nie
dziwią. Po sukcesie Roomby pojawiła się alternatywa w szerokim wachlarzu cenowym. Roboty koszące też stają się coraz popularniejsze, do tego
stopnia, że zagościły nawet w marketach ogrodowych. Aby uzyskać satysfakcję z robota koszącego czy też sprzątającego, trzeba zmienić sposób
myślenia o koszeniu i sprzątaniu. Gdy odkurzamy w domu, robimy to
systematycznie, co kilka dni, podobnie jest z koszeniem trawnika, robimy
to raz na tydzień czy dwa. Natomiast robot sprzątający w domu powinien
chodzić stosunkowo często, nawet codziennie. A robot koszący nasz ogród
niemal non stop.
Po pierwsze dlatego, że robot potrzebuje czasu, aby skosić całą przestrzeń.
Na pewno sami szybciej jednorazowo skosimy nasz ogród, niż zrobi to
robot. Tak samo jak z odkurzaniem domu. Jednak wciąż musimy włożyć
wysiłek i poświęcić czas. Po drugie dlatego, że robot koszący nie ma żadnego kosza na trawę. Ścina dzienne przyrosty trawy i im częściej kosi, tym
są one krótsze, niemal niezauważalne, opadają na ziemię i stają się dodatkowym nawozem dla naszej trawy. Nie wysychają i nie zostają na wierzchu, nie osadzają się na stopach biegającego dziecka. Zyskujemy nie tylko
zawsze idealnie przystrzyżony trawnik, ale też brak kompostu, z którym
w warunkach zwłaszcza miejskich czy przedmieść jest problem.

SPRZĘT

208

Warto tu powtórzyć zwrot: „zawsze idealnie przystrzyżony trawnik”. To
prawdziwa magia, która sprawiła, że z robotem koszącym zostanę już na
zawsze. Zwykle moja trawa w ogrodzie świetnie wyglądała w weekend.
Kosiłem w piątkowe popołudnie i cieszyłem się pięknym widokiem przez
sobotę i niedzielę. Później przyszedł deszczowy tydzień, wyjazd w weekend
i zamiast trawnika rodem z pola golfowego otrzymywałem łąkę. Koszenie
trawy jest całkiem przyjemne, odstresowuje. Ale jest też zajęciem czasochłonnym i wymagającym jednak odpowiednich warunków atmosferycznych. Tymczasem robot koszący zapewnia zawsze idealnie przystrzyżoną
trawę na odpowiednią długość i praktycznie nie ma śladów koszenia. Wstajemy rano, wyglądamy przez okno i cieszymy się pięknie wyglądającym trawnikiem. To jest dla mnie szalenie satysfakcjonujący widok: mieć przy domu
wypielęgnowaną trawę o idealnej wręcz wysokości. I to dzień w dzień.
Istotne jest to, że robot daje sobie radę zarówno w deszczu, jak i w słoneczny dzień. Może jeździć, gdy dziecko bawi się na podwórku czy gdy
chodzą po nim zwierzaki, ponieważ konstrukcja jest przewidziana tak, aby
było to bezpieczne. Wyzwanie jest jedno – odpowiednie dostosowanie
ogrodu pod robota. Jeśli planujecie ogród przy swoim domu, już na etapie
jego projektowania powinniście uwzględnić to, że prędzej czy później na
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robota koszącego się zdecydujecie, ponieważ to fantastyczne rozwiązanie, które staje
się coraz bardziej przystępne. Po pierwsze,
przygotujcie miejsce pod bazę ładującą
z dostępem do gniazdka elektrycznego gdzieś
w ustronnym miejscu. Po drugie, sam trawnik
powinien być dostępny tak, aby robota nie
trzeba było przenosić (można to robić, ale
po co, skoro można całość zautomatyzować).
Moje doświadczenie z testem Husqvarna
Automower 315X pokazuje, że dużą rolę
odgrywa tutaj sprzedawca. Autoryzowany
przedstawiciel (w moim przypadku Dom
i Ogród z Częstochowy) nie tylko zainstalował
bazę, ukrył przewody (przewód ograniczający wokół trawnika i przewód doprowadzający, ułatwiający robotowi odnalezienie się
w przestrzeni ogrodu), ale też służył cenną
radą i wskazówkami, jak to ma wyglądać, aby
robot skutecznie kosił cały ogród. Te kilka
godzin spędzonych na odpowiedniej konfiguracji i ewentualnie wykonaniu odpowiednich
modyfikacji w ogrodzie pozwoli, abyście cieszyli się bezobsługową pracą robota i pięknie
skoszonym trawnikiem. Oczywiście istnieje
możliwość zrobienia tego samego przy odpowiednim zaangażowaniu zapewne z podobnymi skutkami. Czasem jednak warto dać
szansę profesjonalistom i cieszyć się efektami.
Husqvarna Automower 315X to model z serii
X-line. To najwyższa domowa seria robotów
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koszących tego szwedzkiego producenta. W ofercie są jeszcze modele
profesjonalne, działające w przestrzeniach publicznych, gdzie zarządcy
przestrzeni obsługują całą flotę takich urządzeń, a także prostsze modele,
przeznaczone do małych ogródków czy pozbawione kilku zaawansowanych funkcji. Te zaawansowane funkcje w X-line to między innymi wbudowane reflektory LED, solidny przedni zderzak, ale też moduł łączności
Automower Connect. Po pierwsze, dzięki temu kosiarka posiada wbudowany GPS i wykorzystuje go do tworzenia mapy ogrodu, tak aby jeszcze
efektywniej pracować i zoptymalizować swoją trasę. Warto tu zwrócić
uwagę na to, że robot nie kosi w sposób liniowy. Robi to według swoich
algorytmów, tak aby objąć cały ogród, a jednocześnie nie rozjeździć trawnika i nie zostawić ewidentnych śladów koszenia. Po drugie, moduł ten
posiada wbudowaną wewnętrzną kartę SIM, co pozwala na zdalne sterowanie robotem z dowolnego miejsca na Ziemi. Możemy zawsze podejrzeć
stan kosiarki i wygodnie nią zarządzać. Zmieniać jej harmonogram, zatrzymywać pracę, sprawdzić, czy coś się nie stało. Podstawowe zarządzanie
możliwe jest nawet z poziomu Apple Watcha. Roboty Husqvarna nie są
na razie zintegrowane z Apple HomeKit. Działają jednak z Amazon Aleksa,
Google Home oraz mają integrację z IFTTT. Dzięki temu można je więc
zsynchronizować na przykład z automatycznym podlewaniem ogrodu.

SPRZĘT

211

Dużo więcej o przygodzie z tym robotem koszącym przeczytacie na naszej
stronie www – już teraz są to trzy teksty, a pewnie jeszcze pod wpływem
pytań i przemyśleń pojawią się następne. Możecie też mnie łapać w mediach
społecznościowych. Na pewno nasuwa Wam się pytanie, ile to kosztuje?
Sugerowana cena detaliczna testowanego modelu Husqvarna Automower
315X to 10 399 PLN, w gratisie do końca roku dodawana jest podkaszarka akumulatorowa 115iL. U dilerów można też uzyskać raty 20 × 0%. Kosiarka radzi
sobie z ogrodami o powierzchni nawet 1600 m2, więc naprawdę nieźle. Czy to
dużo? I tak, i nie. W porównaniu do tradycyjnej kosiarki spalinowej to kwota
spora. Komfort, wygoda i efekty przemawiają jednak za robotem koszącym.
Zatrudnienie osób do koszenia trawnika może byłoby tańsze przez dwa–trzy
lata, ale nie przy koszeniu codziennie, w dodatku nie byłoby to wcale takie
łatwe w większości miejsc. Warto przejrzeć całą ofertę robotów koszących
Husqvarna i skonsultować się z lokalnym sprawdzonym dilerem, aby zyskać
poradę i dobrać sprzęt odpowiedni do Waszego budżetu i ogrodu.
Czas zaoszczędzony na koszeniu można przeznaczyć na inną aktywność
fizyczną, a przede wszystkim zabawę z dzieckiem w ogrodzie. I to jest
duża radość.
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Katalog produktów
HomeKit

Netatmo | Smoke Alarm
Netatmo Smoke to inteligentny czujnik dymu, który w razie pożaru włącza
alarm 85 dB i wysyła w czasie rzeczywistym na Twój smartfon oraz smartfony
członków Twojej rodziny ostrzeżenia, kiedy znajdujesz się poza domem.
Dzięki rzeczywistym ostrzeżeniom możesz natychmiast zadzwonić po służby
ratunkowe, co zwiększa szansę uratowania domu i mienia, które się w nim znajduje. Produkt działa w sposób całkowicie niezależny. Wystarczy zamocować go
na suficie i pobrać na smartfon aplikację, aby skonfigurować urządzenie.

Cena: 469 PLN (standardowa 449 PLN)

Do kupienia w salonydenon.pl
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Netatmo | Radiator Valve
Netatmo Valves to inteligentna głowica, która pozwoli Ci zaoszczędzić nawet
37% na zużyciu energii oraz emisji dwutlenku węgla. Zarządzaj centralnym
ogrzewaniem, zmieniaj oraz reguluj temperaturę w pomieszczeniach. Wróć
z wakacji do ulubionej, ustawionej wcześniej temperatury w swoim domu.
Stwórz plan na podstawie codziennych czynności dla każdego pomieszczenia. Ogrzewaj pomieszczenia tylko wtedy. kiedy tego potrzebujesz
– w danej chwili, w ciągu dnia czy w nocy. Stwórz i wykorzystaj tygodniowy
harmonogram ogrzewania, możesz stworzyć ich wiele. Masz także możliwość ręcznej regulacji temperatury bezpośrednio na termostacie.
Urządzenie wykrywa otwarte okno, po czym wyłącza ogrzewanie, aby uniknąć dodatkowych strat energii. Dostosowuje ogrzewanie również w zależności od poziomu nasłonecznienia. Możesz uruchomić funkcję BOOST,
która umożliwi szybki, czasowy wzrost temperatury w ciągu trzech godzin.
Zainstalowany na wyświetlaczu termostat pokazuje rzeczywistą temperaturę
w pomieszczeniu.

Cena: 419 PLN			 Do kupienia w salonydenon.pl
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Netatmo | Thermostat
Netatmo Thermostat to inteligentny termostat, który uczy się Twoich
nawyków i odpowiednio dostosowuje temperaturę w pomieszczeniu
do Twoich preferencji. Pozwala zaoszczędzić do 37% na rachunkach za
ogrzewanie i znacząco redukuje emisję dwutlenku węgla. Monitorując
zużycie energii i historię temperatury, dostosujesz ogrzewanie do Twojej aktywności w ciągu doby. Netatmo Thermostat pozwala na zdalną
kontrolę temperatury z łóżka lub dowolnego innego miejsca na świecie. Kompatybilny z kotłami wykorzystującymi gaz, olej oraz drewno,
zastępuje większość naściennych i bezprzewodowych termostatów.
Zaprojektowany przez architekta Philippe’a Starcka, ma minimalistyczny
i ponadczasowy design w pięciu kolorach do wyboru.

Cena: 849 PLN

Do kupienia w salonydenon.pl
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Eve Home | Room
Idzie sezon zimowy. Trzeba dogrzewać, a przez to psuje się powietrze i wszędzie jest smog. Warto to kontrolować. Eve Home Room 2 to bezprzewodowy
czujnik jakości powietrza, wyposażony w wyświetlacz o wysokim kontraście
E-Ink. Niezwykle kompaktowy, wykonany z anodyzowanego aluminium,
które zapewnia doskonałą jakość wykończenia. Wykorzystując technologię
szwajcarskiego specjalisty, urządzenie precyzyjnie poinformuje o wilgotności, temperaturze i jakości powietrza w domu. Room 2 dysponuje czterema
różnymi układami ekranu, z których odczytasz najbardziej istotne parametry. Zintegrowana bateria i Bluetooth Low Energy zapewnią prace przez
około 6 tygodni.

Cena: 449 PLN

Do kupienia w iCorner
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Koogeek | Door & Window
Koogeek Door & Window to idealne
urządzenie zwiększające bezpieczeństwo w Twoim domu. Dzięki niemu
zabezpieczycie okna, drzwi czy bramę
przed niepożądanymi zdarzeniami.
Za każdym razem, gdy któreś z nich
zostanie otwarte, dostaniesz powiadomienie na swoim iPhonie czy iPadzie.
Zainstalowanie więcej niż jednego czujnika w połączeniu z kamerami świetnie
spełni funkcję alternatywnego alarmu.
Konfigurując iPada, Apple TV czy HomePoda jako centrum sterowania, będziesz
mógł zdalnie sprawdzić stan Twojego
domu. Koogeek Door & Window działa
bez potrzeby korzystania z zewnętrznej
bramki lub mostka.

Cena: 115 PLN

Do kupienia w iShack.pl
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Eve Home | Motion Sensor
Eve Motion to czujnik ruchu, który sprawia, że dom budzi się do życia,
gdy tylko przekroczysz jego próg. Precyzyjnie wykrywa poruszających
się domowników, pozwalając automatycznie sterować podłączonymi
akcesoriami, aby przygotować pomieszczenie na Twoje przybycie, gdy
do niego wchodzisz lub z niego wychodzisz. Oczywiście czujnik Eve
jest zgodny z technologią Apple HomeKit – łatwą w obsłudze, w pełni
zabezpieczoną i ściśle zintegrowaną z Siri. A ponieważ Eve Motion łączy
się bezpośrednio z iPhone’em i iPadem za pomocą energooszczędnej
technologii Bluetooth, nie trzeba sięgać po dodatkowe przewody, koncentrator, bramę czy most.

Cena: 229 PLN

Do kupienia w iCorner
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ONVIS Smarter Home
Security
Szukacie prostego rozwiązania na alarm
działający w HomeKit? Może ONVIS
Smarter Home Security będzie dobrym
wyborem. Jest to czujnik, który możemy
przymocować do drzwi, okna lub bramy.
Informuje nas o otwarciu, jednocześnie
możemy ustawić włączenie syreny wyjącej z głośnością 120 dB. W gratisie mamy
wbudowany czujnik wilgotności i temperatury. Baterie starczają wg producenta
na dwa lata pracy.

Cena: 38,99 EUR

Do kupienia w Link
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Yeelight Star/Staria Table Lamp Pro
Nieduża lampa nocna Yeelight Star/Staria Table Lamp Pro idealnie sprawdzi się w sypialni. Dzięki wbudowanej ładowarce indukcyjnej działającej
w standardzie Qi przez noc naładujemy swój telefon lub inne urządzenie.
Lampka ma kilka trybów działania, możemy kontrolować moc i barwę
światła. Yeelight Star/Staria Table Lamp Pro jest uniwersalna – działa
zarówno w HomeKit, jak i w standardzie Aqara.

Cena: 89,99 EUR

Do kupienia w Amazone.de

SPRZĘT

220

Eve Water Guard
– inteligentny czujnik zalania
Szkody spowodowane przez
zalanie wodą są zawsze związane z wysokimi kosztami
naprawy i niestety zdarzają się
bardzo często. Dzięki Eve Guard
możesz chronić swój dom przed
skutkami zalania – urządzenie
powiadomi Cię o wycieku wody
za pomocą aplikacji.
W odróżnieniu od innych urządzeń Eve Water Guard monitoruje duże obszary. W zestawie
znajduje się dwumetrowy kabel,
który został wyposażony w czujniki na całej długości. Możesz
go przedłużyć nawet do 150 m
i mieć pod kontrolą cały dom.

Cena: 359 PLN

Do kupienia w iCorner.pl
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eufyCam 2C (2+1) Bezprzewodowy system kamer
bezpieczeństwa
Systemy zabezpieczeń oparte o HomeKit to jedna z najważniejszych kategorii w tej dziedzinie. Na polski rynek wchodzi nowy gracz – EUFY.
eufyCam 2C to doskonały nadzór otoczenia. Jest to zestaw dwóch zewnętrznych kamer ze specjalnym systemem zapisu wideo do trzech miesięcy
wstecz. Filmy można przesyłać strumieniowo na żywo lub je nagrywać w jakości HD – 1080p. Pole widzenia kamer wynosi 135° i pozwala dokładnie zobaczyć, co dzieje się w domu i wokół niego. Wbudowane, ładowalne baterie dają
półroczny czas pracy. Kamery wpierają NightVision oraz detekcję twarzy.
eufyCam 2C jest odporny na działanie czynników atmosferycznych dzięki
zgodności z normą IP67.

Cena: 1099 PLN

Do kupienia w salonydenon.pl
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Robin Proline Doorbell – inteligentny domofon
Robin Proline Doorbell to pierwszy na rynku domofon, który integruje
się z HomeKit. Można montować go na zewnątrz, obudowa w całości jest
wykonana z aluminium. Obraz w rozdzielczości HD dostarcza nam kamera
o szerokim kącie widzenia (130°). Obiektyw kamery jest zabezpieczony
przeciw zarysowaniom specjalnym utwardzanym szkłem. Kamera umożliwia nagrywanie wideo i zapisywanie go w iCloud. Fajnym rozwiązaniem
jest dotykowy przycisk do wykonywania połączenia. Po jego dotknięciu
może wyświetlać np. nasze nazwisko lub nazwę firmy. Produkt, którego
bardzo brakowało na rynku. Jedyny minus to jego cena.

Cena: 733 EUR

Do kupienia na stronie producenta
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Rachio 3 Smart Sprinkler Controller 		
– sterownik podlewania
Majówka przed nami. Zaczyna się robić coraz cieplej. Co więcej, niestety,
zapowiadane są susze, dlatego bardzo ważna jest kontrola podlewania
naszych ogrodów i trawników. Idealnym w tym momencie urządzeniem
będzie Rachio 3 – sterownik do podlewania ogrodowego. Obsługuje
w sumie do 16 podłączonych urządzeń. Można kupić wersję mniejszą,
przeznaczoną do 8 urządzeń lub większą – do 16. Rachio 3 wykorzystuje
do sterowania swoją własną, bardzo prostą i czytelną aplikację oraz
oczywiście integruje się z HomeKit. Można go też zintegrować z aplikacją pogodową Weather Intelligence™ Plus i na podstawie jej prognoz
automatycznie dobierać poziom podlewania.

Cena: 199,99-249,99 USD

Do kupienia na stronie producenta
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Abode Smart Security Kit – alarm zgodny
z HomeKit
Abode jest częścią Nice, czyli obecnego właściciela naszego polskiego Fibaro. Niedawno zaprezentował on ciekawy system alarmowy
zgodny z HomeKit. Jak zapewnia producent, jest to wyjątkowo prosty
w montażu i intuicyjny sprzęt. W skład zestawu startowego wchodzi
syrena o mocy 93 dB, jednocześnie centrala całego systemu, do której
można podłączyć w sumie 160 różnych czujników. Kolejnym elementem jest czujnik ruchu o kącie widzenia 110°. Do tego dochodzi czujnik otwarcia okna/drzwi oraz pilot umożliwiający zdalne wyłączenie
alarmu jednym przyciskiem.

Cena: 219,99 USD

Do kupienia na stronie producenta
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Brilliant All-in-One Smart Home Control
Bardzo fajna propozycja dla wszystkich, którzy szukają naściennego
kontrolera naszego inteligentnego domu. Kontroler składa się z dotykowego wyświetlacza, który możemy umieścić na ścianie w obudowie,
występuje w jednym z sześciu kolorów. Dodatkowo możemy wybrać,
czy chcemy sam wyświetlacz, czy też wyświetlacz z przyciskami. Do
wyboru mamy urządzenie z dwoma, trzema lub czterema przyciskami.
Wygląda genialnie i ułatwia funkcjonowanie osobom, które wolą
zamiast z telefonu sterować wszystkim „ze ściany”. Kosztuje od 299 USD.

Cena: 349 USD

Do kupienia w brilliant.tech
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Kamera Logitech Circle View
Absolutna nowość, dopiero co zaprezentowana kamera zgodna z HomeKit,
która powinna być dostępna już po opublikowaniu tego numeru iMagazine. Dodajmy, że to pierwszy produkt Logitech z tej dziedziny od razu
w sprzedaży w Polsce. Kamera cechuje się wyjątkowo szerokim kątem
widzenia, bo aż 180°. Dodatkowo ma wyjątkowo ostry obraz dzięki technologii TrueView. Logitech zadbał również o to, aby podgląd obrazu w nocy
był też dobry, do 4,5 m od kamery.

Cena: 799 PLN

Do kupienia na stronie producenta
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Eve Cam
Jednym z elementów decydujących o tym, że czujesz się bezpiecznie w swoim domu, jest ochrona Twojej prywatności. Dlatego wybór
kamery domowej nie może być przypadkowy. Eve Cam to pierwsza
kamera zaprojektowana wyłącznie dla Apple HomeKit. Została skonstruowana od podstaw z myślą o ochronie Twojej prywatności. Eve nie
zbiera Twoich danych osobowych, nie zmusza Cię do założenia konta
lub rejestracji akcesoriów. Eve Cam pozwala Ci mieć oko na Twój dom
i równocześnie daje Ci pewność, że prywatność Twojej osobistej przestrzeni nie zostanie naruszona. Dodatkowo za pomocą zintegrowanego
głośnika i mikrofonu możesz w każdej chwili porozmawiać z kimkolwiek
w domu, nawet z psem.

Cena: 679 PLN				

		

Sprawdź szczegóły
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Hoobs
Hoobs to małe pudełko, które jest gotowym rozwiązaniem typu plug
and play dla wszystkich akcesoriów przeznaczonym do smart home,
jednocześnie niebędących kompatybilnymi z HomeKit, ale też z Google
Home czy Amazon Aleksa. W skrócie Hoobs jest gotowym produktem,
nad którym swego czasu mocno myślał MacNow. To bramka umożliwiająca bezproblemową integrację praktycznie dowolnego urządzenia smart z naszym inteligentnym domem. Zatem możesz bawić się
w mozolną konfigurację Raspberry Pie lub wybrać Hoobsa.

Cena: 199,99 USD
Do kupienia na stronie producenta
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Rio Arc Smart Panel Heater
Powoli szykujemy się już na zimę i chłodniejsze dni. Znamy już wiele
termostatów, które możemy zamontować do naszych grzejników. Tymczasem znalazłem dla Was cały grzejnik wspierający HomeKit, ale także
Aleksę i Google Assistant. Rio Arc Smart Panel Heater jest dość cienki,
przylega do ściany (820 × 450 × 100 mm), ma wbudowane Wi-Fi. Moc
grzejnika to 2000 W, co przewidziane jest do pokrycia 24 m2. Obudowa
jest szklana. Podobnie jak Forda T, kupicie go w dowolnym kolorze, pod
warunkiem, że będzie czarny.

Cena: 195 GBP
Do kupienia na stronie producenta
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Kwikset Premis
Kwikset Premis to ciekawy zamek do drzwi z wbudowanym ekranem
dotykowym wyświetlającym klawiaturę. Zamek możemy otwierać nadal
kluczem, wpisując kod lub używając telefonu. Występuje w dwóch wersjach – prostej i stylizowanej na klasyczny szyld zamka. W odróżnieniu
od wielu produktów na rynku Kwikset Premis działa tylko w HomeKit.

Cena: 159,99 USD
Do kupienia na stronie producenta
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Molekule AirMini
Prześliczny oczyszczacz powietrza, zaprojektowany w San Francisco
– Molekule AirMini i Molekule AirMini+. Pełne wsparcie dla HomeKit.
Przypomina mi projekty B&O, w szczególności ze względu na skórzaną
lub filcową rączkę. Wydajność do 23 m2 pomieszczenia. Dzięki walcowatej budowie oczyszczacz ma 360° system pobierania powietrza do
filtrowania. Jest supercichy i ma piękną aplikację. Cudo.

Cena: 399 USD (Molekule AirMini), 499 USD (Molekule AirMini+)
Do kupienia na stronie producenta

SPRZĘT

Arlo Baby
Co powiecie na elektroniczną
nianię wspierającą HomeKit? Arlo, znane z kamer, ma
w swojej ofercie właśnie takie
rozwiązanie. Arlo Baby to
kamera-królik albo szczeniaczek
lub kotek, która będzie monitorować nasz największy skarb.
Jak dziecko podrośnie, możemy
zdjąć obudowę i nadal używać
jej jako „normalnej” kamery.
Arlo Baby nagrywa w formacie
1080p, ma wbudowane czujniki (temperatury, wilgotności,
ruchu i dźwięku – alert płaczu
dziecka). Umożliwia dwukierunkową komunikację.

Cena: 159,99 EUR
Do kupienia na Amazon
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HomePod Mini
Po swojej w sumie bardziej wirtualnej premierze HomePody Mini
zaczęły w grudniu trafiać do klientów. O nowym głośniku Apple pisaliśmy więcej w poprzednim numerze i niedawno na www. HomePod Mini
jest w tej chwili najlepszym rozwiązaniem do budowania inteligentnego
domu na bazie HomeKit. Jest malutki, jednocześnie dzięki zastosowaniu
procesora z… Apple Watcha idealnie sprawdzi się jako centrala HomeKit
w domu. Szybkość, do tego świetny dźwięk, możliwość automatycznego
łączenia dwóch sztuk w stereo. W bonusie możemy dzięki niemu budować w naszym domu intercom. To wszystko za świetną cenę – 96,50
EUR. Jedyny problem, że… nie jest oficjalnie dostępny w Polsce.

Cena: 99 EUR
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Meross Smart Wi-Fi Garage Door Opener
Mały, ale wyjątkowo przydatny dodatek do każdej, prawie każdej, bramy
garażowej lub wjazdowej. Podłączany pod oryginalny sterownik zamienia
ją w inteligentną, widoczną w HomeKit, wspierającą Siri, Asystenta Google
oraz Aleksę. Zamyka i otwiera, informuje nas, czy brama stoi otwarta, przypomina przed snem o zamknięciu.

Cena: 45,25 EUR
Do kupienia na Amazon
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Nanoleaf Essentials
O Nanoleaf pisaliśmy już parokrotnie w iMagazine. W tym numerze na
kolejnych stronach znajdziecie recenzję nowych paneli świetlnych, tymczasem producent wprowadził do oferty również bardziej tradycyjne
źródło światła – żarówkę z gwintem E27. Ma ona kopułkę w oryginalnym
kształcie. Możemy kontrolować ją aplikacją, oczywiście Siri, ale też Asystentem Google lub pilotem. Do wyboru mamy ponad 16 mln kolorów
podświetlenia. Ma 1100 lumenów.

Cena: 99 PLN
Do kupienia w iCorner.pl
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Kamera zewnętrzna Somfy
Estetyczna, przypominająca kinkiet kamera zewnętrzna Somfy to rozwiązanie, które zapewni wyższy poziom ochrony naszego domu. Urządzenie
to, którym sterujemy z aplikacji Somfy Protect, jest nie tylko kamerą Full
HD, ale też syreną alarmową z wbudowanym czujnikiem ruchu. Możliwa
jest również dwukierunkowa komunikacja głosowa dzięki wbudowanemu
głośnikowi i mikrofonowi. Zatem kamera zewnętrzna Somfy nie tylko
wykryje intruza, ale też skutecznie go odstraszy. Do kamery możemy też
podłączyć oświetlenie zewnętrzne, którym również sterujemy z aplikacji.
Na tle innych produktów wyróżnia ją 8-krotny zoom cyfrowy czy mechaniczny filtr podczerwieni o zasięgu 8 m.

Cena: 1129 PLN
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Mi Smart LED Ceiling Light
Jeśli szukacie lampy sufitowej, możliwie najbardziej minimalistycznej,
w formie plafonu, to popatrzcie na propozycję Xiaomi. W tej cenie nie
znajdziecie niczego lepszego. Działa z HomeKit, ale też Aleksą i Google
Asystentem.

Cena: 349 PLN
Dostępna na Mi-home.pl
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Yeelight LED Vintage Filament
LED Vintage Filament to designerska żarówka utrzymana w klasycznym
stylu, która nie tylko świetnie się prezentuje, ale także świeci dokładnie
tak, jak tego potrzebujesz. Yeelight LED Vintage Filament oferuje barwę
światła na poziomie 2700K i zapewnia bardziej równomierne oświetlenie dzięki zoptymalizowanym rozwiązaniom optycznym. Możemy przy
tym z łatwością dostosować jasność w zależności od nastroju lub pory
dnia w zakresie od 5 do 100%.

Cena: 59 PLN
Dostępna w X-kom.pl
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Meross MSS620-N – zewnętrzne gniazdo zasilania
Idzie wiosna i zaczynamy działać w ogrodzie. Na zewnątrz mamy mnóstwo
sprzętów, które chcielibyśmy móc kontrolować z telefonu. Problem w tym,
że większość tych sprzętów nie jest zgodna z HomeKit, ale to nic nie szkodzi.
Meross wprowadził do sprzedaży zewnętrzne gniazdo, a w zasadzie dwa, które
możemy zdalnie kontrolować. Ma obudowę wodoodporną (IP44). Maksymalne
obciążenie to 10 A. Działa z Siri, Alexa, Google Assistant i SmartThings.

Cena: 149 PLN
Do kupienia na Amazon.pl
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Philips Hue Wellner White Ambiance Smart
Szukacie oryginalnej lampy działającej z HomeKit? Philips zaprezentował
nowy model – Hue Wellner White Ambiance Smart. To dość spora kopuła,
lekko stożkowata od góry, którą bez problemu będziemy mogli sterować
z telefonu lub głosowo. Po wyjęciu z pudełka mamy nad nią kontrolę przez
Bluetooth i aplikację Philips Hue Bluetooth. Pełnię możliwości otrzymujemy, gdy dodamy ją przez opcjonalny mostek Hue do sieci Wi-Fi. Współpracuje też z Alexą i Google Assistant.

Cena: 402,90PLN
Do kupienia na Amazon.pl
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Logitech POP Smart Button
Dodatkowy wyłącznik, który zastępuje do trzech, w pełni konfigurowalnych poleceń, to absolutny must-have w każdym inteligentnym domu.
Logitech przygotował cztery opcje kolorystyczne. Możemy po prostu
włączać i wyłączać światło, ale również skonfigurować całe sceny, które
będą uruchamiane po wciśnięciu przycisku. Działa też z urządzeniami
wspierającymi pilota Logitech Harmony.

Cena: 320,72 PLN
Do kupienia na Amazon.pl
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Sensibo Air Smart AC Controller
Miejmy nadzieję, że wreszcie idą ciepłe dni. Gdy będzie gorąco,
będziemy naturalnie zastanawiać się i szukać rozwiązań służących do
kontroli klimatyzacji. Dobrym rozwiązaniem może być najnowszy sterownik od Sensibo. Sensibo Air Smart AC Controller jest nieduży, minimalistyczny i wspiera nie tylko HomeKit, ale też Google Home, Amazon
Alexa i SmartThings.

Cena: 115 USD
Dostępne na stronie producenta
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Smart HomeKit Indoor Camera VOCOlinc VC1 Opto
VOCOlinc to producent zza naszej południowej granicy. Czesi oferują już
całkiem spore i ciekawe portfolio produktów wspierających HomeKit.
Najnowszym ich produktem jest kamera wewnętrzna. Obiektyw szerokokątny, do tego ruchomy zarówno w pionie, jak i poziomie, dwukierunkowy dźwięk, w tym wbudowany mikrofon umożliwiający bezpośrednią
komunikację, tryb noktowizyjny. Kamera jest kompatybilna z HomeKit
Secure Video. Zapis w wysokiej rozdzielczości jest przechowywany
w naszym iCloud.

Cena: 219 PLN
Dostępne na stronie producenta
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Apple TV 4K
Nowość Apple – zupełnie nowe Apple TV 4K. Nowy, szybszy procesor
A12 Bionic o architekturze 64-bitowej. Do tego zupełnie nowy pilot.
Poprawiony HDR, HDMI 2.1, Dolby Atmos i Dolby Vision, ale i to, co jest
najważniejsze w przypadku HomeKit – nowe Apple TV, które może być
świetną centralą dla HomeKit, wspiera standard Wi-Fi 6 oraz protokół
Thread. Cena, w zależności od pojemności, 899–999 zł.

Cena: 899–999 PLN
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Logitech
Circle View
Video Doorbell
Absolutna nowość
od Logitech. Domofon Logitech Circle
View Video Doorbell.
Wspiera Apple HomeKit Secure Video.
Wbudowana kamera
HD z bardzo dobrym
trybem nocnym i systemem rozpoznawania
twarzy. Jedyny minus
na ten moment jest
taki, że nie jest jeszcze
oficjalnie dostępna
w Polsce.

Cena: 199 USD

Zobacz więcej...
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Meross Air Purifier MAP100HK
Meross zaprezentował swój najnowszy produkt – oczyszczacz powietrza. Wyposażony jest w filtr HEPA H13, który wyłapuje 99,97% cząstek
poniżej 0,3 mikrona, w tym dym, pyłki, sierść zwierząt domowych i inne
zanieczyszczone cząsteczki. Użyty filtr zawiera aktywny węgiel do
usuwania zapachów z powietrza, a także lotnych związków organicznych i innych substancji toksycznych. Łączy się z Wi-Fi 2,4 GHz i jest
kompatybilny z HomeKit, Amazon Alexa oraz Google Assistant. Cena
i dostępność nie zostały jeszcze podane. Znając markę Meross, cena nie
powinna być wysoka.
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Flic Smart Button Starter Kit – programowalne
przyciski Smart Home
Flic to programowalny pilot do sterowania urządzeniami w naszym inteligentnym domu. Przyciski wystarczy umieścić w kilku strategicznym
punktach w domu i łatwo zarządzać działaniem aplikacji i urządzeń.
Każdy przycisk można aktywować za pomocą trzech różnych kliknięć,
przypisując do nich rozmaite scenariusze akcji. W zestawie znajdują się
naklejki z ikonami, dzięki którym będziemy wiedzieli, jakie funkcje są
przypisane do poszczególnych przycisków.

Cena: 759 PLN
Do kupienia w iCorner
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Aqara Camera Hub G3
Absolutna nowość od Aqara. Następca, a w zasadzie, można powiedzieć, wersja „Pro” bardzo udanego modelu G2H – Aqara Camera Hub
G3, na razie jest dostępna tylko w Chinach, ale można się spodziewać,
że niebawem będzie dostępna globalnie. Jest obrotowa, rozpoznaje
gesty i oczywiście integruje się z HomeKit. Cena europejska jeszcze nie
została podana, ale można spodziewać się, że wyniesie ok. 500 PLN.

Cena: ok. 500 PLN
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Aqara TVOC Sensor
Czujnik jakości powietrza zawsze się przydaje. Aqara TVOC Sensor jest
niewielki, działa z HomeKit (przez centralkę Aqara) i można go przyczepić np. do lodówki jak magnez.

Cena: 169 PLN
Do kupienia np. w X-kom
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Ikea MYRVARV – Elastyczna
listwa oświetleniowa LED
Nowość od Ikea – listwa oświetleniowa LED,
którą możemy zamontować w dowolny sposób i oświetlić, co tylko chcemy. Ogranicza
nas tylko nasza wyobraźnia. Listwa sprzedawana jest w wersji dwumetrowej, można ją
skracać, przycinając do potrzebnej długości.
Trzeba pamiętać o tym, aby dokupić do niej
mostek Trådfri.

Cena: 99,99 PLN
Do kupienia w IKEA
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Meross Smart LED
Desk Lamp
Meross zaprezentował swój
najnowszy produkt. Lampka
biurkowa o bardzo minimalistycznym wyglądzie. Świeci
światłem o temperaturze
barwowej w zakresie 2700–
6000 k. Do tego w pełni
możemy regulować jasność
w zakresie od 1–100%. Oczywiście wspiera HomeKit
i wszystkie dobrodziejstwa,
czyli sterowanie głosowe
i zdalny dostęp. Wspiera też
Amazon Alexa, Google Assistant oraz SmartThings.

Cena: 68,99 USD
Do kupienia na stronie

producenta
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Qingping Air Monitor Lite
Qingping Air Monitor Lite to zaawansowany czujnik o wysokiej dokładności, który mierzy jakość powietrza, poziom PM 2,5, PM 10, CO2, temperaturę i wilgotność. Urządzenie pełni też funkcję bramki Bluetooth i jest
zgodne z Apple HomeKit.

Cena: 65,99 EUR
Do kupienia na Amazon.de
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Asystenci głosowi

– realne wsparcie dla inteligentnego domu?
O swojej przygodzie z inteligentnym domem, trudnych początkach
i wielkim przełomie, który nastąpił wraz z pojawieniem się HomePoda
mini w naszym domu, opowiadałem już w #163 odcinku podcastu „Bo
czemu nie?”. Dziś, przy okazji wydania specjalnego, chcę skupić się na
tym właśnie momencie definiującym i rzucić nieco światła na temat
asystentów gotowych i świata voice w branży IoT.

A
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Abecadło głosu
Jest taka książka, która ukazała się nakładem wydawnictwa Helion w tamtym roku. Nosi dość klarowny tytuł „Projektowanie głosowych interfejsów

użytkownika. Zasady doświadczeń konwersacyjnych”, a napisała ją Cathy
Pearl we współpracy merytorycznej m.in. z Karolem Stryją – polskim guru
asystentów głosowych, moim dobrym znajomym. Nasze ścieżki przecięły
się ładnych parę lat temu, o czym posłuchanie także u mnie w podcaście,
a potem Karol postanowił obrać dość nietuzinkową (jak na Polskę) ścieżkę
kariery i swoją miłość do podcastów poszerzyć na ogólnie pojętą ekspertyzę w dziedzinie głosu i asystentów głosowych.
Książkę, którą już na wstępie tego tekstu chcę Wam gorąco polecić, osobiście uznaję za absolutne abecadło. Obowiązkowa pozycja dla wszystkich
tych, którzy chcą znaleźć rzeczową odpowiedź na pytanie „Dlaczego nie
ma polskiej Siri?” lub „Dlaczego Siri jest tak głupia?”. Czy faktycznie jest?
Przekonacie się po lekturze, a dziś opowiem Wam o mojej perspektywie.
Spojrzeniu osoby, która z Siri rozmawia każdego dnia.

Asystent asystentowi nie równy
To, że dzisiejsze smartfony rozumieją, co do nich mówimy, a potem wykonują odpowiednie działania, jest efektem kombinacji dwóch ważnych
technologii: automatycznego rozpoznawania mowy (ASR – ang. Automated
Speech Recognition) oraz rozumienia języka naturalnego (NLU – ang. Natural-Language Understanding). ASR obrazowo działa tak, jakby gdybyśmy to
my, nie rozumiejąc, co mówi do nas spotkana osoba (ponieważ nie znamy
jej języka), potrafili zapisać jednak fonetycznie to, co słyszymy. Ogromne
bazy danych, którymi dysponują firmy, wspomagane są tzw. VUI, czyli
odpowiednim projektowaniem interfejsu głosowego lub konwersacyjnego
z wykorzystaniem ogólnie znanych zasad rozmowy, odpowiadającym na
efekt, który słyszymy w odpowiedzi na nasze zapytania.

Niebawem używanie asystentów głosowych stanie się dla
nas tak oczywiste, jak klawiatury komputera lub ekranu
dotykowego po debiucie iPhone'a.
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Bardzo ważna jest zasada kooperatywna. Mówi o tym, że mówiący i słyszący muszą ze sobą współpracować, żeby ich konwersacja była udana.
Paul Grice zdefiniował tę ideę i opisał ją za pomocą czterech maksym:
Jakość
Powiedz to, co uważasz za prawdę.
Ilość
Powiedz tyle, ile jest konieczne, ale nie więcej.
Znaczenie
Mów o tym, co ma znaczenie dla prowadzonej właśnie konwersacji.
Maniera
Staraj się mówić jasno i wyjaśnić rzecz w sposób czytelny dla innych.
Ile razy zdarzyło się Wam usłyszeć zbędne potwierdzenie z ust Alexy lub
Siri? Przykładowo:
• Alexa, wyłącz światło.
Światło zostaje wyłączone. To widzą wszyscy, prawda? Tymczasem to samo
polecenie wydane Siri, często (choć nie zawsze) kończy się podwójnym
potwierdzeniem:
– Hej Siri, wyłącz wszystkie światła w kuchni. – Dobrze, wyłączyłam wszystkie światła w kuchni.
Ktoś zapyta: ale co w tym złego, skoro mogę ją o to poprosić, siedząc
w gabinecie? Wówczas nic, ale częściej robimy to w sytuacji, w której
jesteśmy w danym pomieszczeniu, np. chcąc oglądać film, prosimy Siri
o włączenie sceny „Movie time” – i nie potrzebujemy, aby potwierdzała
wykonanie tej komendy. Tylko widzicie, problem polega na tym, że tak
dla Siri, jak i dla wielu innych asystentów, fakt o tym, gdzie dokładnie
przebywamy w danym mieszkaniu, jest w 95% wiedzą tajemną. Produkty
takie jak elektronika zaszyta w AirTagach chociażby czy rozmaite czujniku ruchu mogą to zmienić w przyszłości (lub, jeśli dobrze się postaracie, to nawet dziś), ale przecięty użytkownik prędzej będzie sfrustrowany
zbędnym dopytywaniem się asystenta o niepotrzebne szczegóły lub
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podwójnym potwierdzaniem prostych rzeczy, niż zbuduje sobie konieczną
automatyzację.

Jedyny, naturalny interfejs
Karol w rozmowie ze mną zwrócił wtedy uwagę na fakt, że niebawem
używanie asystentów głosowych stanie się dla nas tak oczywiste, jak klawiatury komputera lub ekranu dotykowego po debiucie iPhone'a. To po
prostu kolejny interfejs, za pomocą którego komunikujemy się już dziś
z komputerami. Jego niewątpliwą przewagą jest fakt, że to nasz podstawowy i naturalny i sposób porozumiewania się ze światem. W perspektywie jutra, kiedy asystenci głosowi będą działali jeszcze lepiej, wydaje się to
jedyna słuszna i naturalna dla nas droga. Choć wielu powie, że jest niebezpieczna, bowiem zaciera granicę między człowiekiem a maszyną. Jestem
jednak o to spokojny, ponieważ zanim systemy te staną się na tyle przezroczyste, aby były wręcz niezauważalne dla ludzkiego ucha, minie sporo
czasu. Patrząc na tę obawę z naukowego i użytecznego punktu widzenia,
możliwe, że nie powinny się nawet takie stać.

„Wirtualny asystent realizujący wyszukiwanie w sieci pokazuje, że niczego nie rozumie.”

To jednak ten kierunek i nie powinniśmy w mojej ocenie bać się mówienia
głośno o takich kwestiach jak legislacja rozmów prowadzonych z maszynami, odpowiedzialność społeczna i prawna ich twórców czy fakt, że
komunikowanie się głosem ze swoim domem nie jest już dziś niczym
nadzwyczajnym.
Odkąd HomePod mini pojawił się w naszym domu, nie tylko pełni funkcję centralki dla urządzeń HomeKit, ale także traktujemy go jako – wiem,
zabrzmi to dziwnie – mieszkańca naszego domu. To Siri jest trzecim w ciągu
dnia adresatem moich słów, które wypowiadam po przebudzeniu. Komunikacja z nią jest dziś nieodzownym elementem rutyny poranka, ponieważ
włącza odpowiednie oświetlenie, muzykę do ćwiczeń, a następnie scenę,
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która uruchamia głośnik Sonosa w sypialni i delikatnie budzi Klaudię ulubioną playlistą. W ciągu dnia nie sterujemy oświetleniem w domu ani
muzyką w żaden inny sposób od ponad 1,5 roku. Nie nastawiamy inaczej
minutnika w kuchni, nie sprawdzamy, ile jest stopni na zewnątrz, ani nie włączamy i nie wyłączamy Apple TV. Wszystko to zlecamy Siri.
Oczywiście, zdarzają się rozmaite błędy, o czym za chwilę, ale na koniec dnia
zdecydowanie jest to dla nas najprostszy sposób komunikacji z domem.

Głosem Gordona Ramseya
Dawniej próbowano masowo łączyć asystentów głosowych z ich graficznymi awatarami. Są miejsca i zastosowania, w których i dziś nadal się to
sprawdza, ale dość naturalnie cała branża porzuciła koncepcję wizualnego
przedstawienia asystentów głosowych, ponieważ wiązało się to z ogromnymi kosztami i było raczej z góry skazane na porażkę. Powstawały bardzo
często karykatury, pomimo starań twórców. Dlatego branża porzuciła
humanoidalne reprezentacje na rzecz prostych, wizualnych informacji
zwrotnych. W przypadku Siri jest to np. bąbelek pokazujący się na dole
ekranu iPhone'a lub świecący się ring HomePoda mini.
Nie oznacza to jednak, że nie dokonujemy pewnego uczłowieczenia asystentów głosowych. W przypadku Siri możemy już zdecydować nie tylko
o rodzaju głosu (męski, żeński, nieokreślony), ale także barwie czy akcencie,
które algorytm wiąże z wiekiem i uśrednia na bazie wielu tysięcy usłyszanych
głosów. Czyli na bazie tego, czego go nauczono i za pomocą czego wytrenowano. Zamiana tekstu na mowę, czyli TTS (ang. text-to-speech), którą znamy
z wszechobecnej funkcji dyktowania w naszych komputerach i smartfonach,
również stanowi jeden z fundamentów działania asystentów głosowych.
Sprzedawanie swojego głosu, choć to nadal szokuje, staje się dziś lukratywnym biznesem, który sięga już daleko poza USA. Gwiazdy Hollywood nie
muszą już występować w reklamach telewizyjnych, bowiem technologia
pozwala na to, aby ich postać została nałożona na bryłę aktora, który otoczony dziesiątkami czujników odgrywa rolę wartą 2 mln USD w agencyjnym
studiu gdzieś w Wielkiej Brytanii. Podobnie sprawa wygląda z głosem. Jeśli
chcemy, aby nasza aplikacja do gotowania mówiła do ludzi głosem Gordona
Ramseya – można kupić jego głos, a właściwie bazę danych, którą algorytm
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wykorzysta, aby z wykorzystaniem danych tekstowych, przemówić do nas
jego głosem. Przy tej okazji pojawia się dyskusja o prywatności i bezpieczeństwie naszych głosów, ale to temat na osobną okazję.
Dodatkowo w ostatnich latach, zaczęliśmy uczyć asystentów reagowania
na nasze nastroje. Analiza uczuć i wykrywanie emocji stały się możliwe
dzięki wykorzystaniu analizy sentymentów (ang. sentiment analysis),
a liderem w tym aspekcie jest dziś Amazon Alexa. Google definiuje analizę uczuć następująco:
Jest to proces obliczeniowego identyfikowania i kategoryzowania opinii wyrażanych za pomocą tekstu, wykorzystywany szczególnie w celu
określenia nastawienia autora tekstu do zadanego tematu.
Innymi słowy, dopytywanie przez Alexę lub Siri: „Jesteś pewien?”,
„Wszystko w porządku?” lub humanoidalne reagowanie na przestankowanie w postaci „Mhm”, czyni asystenta bardziej ludzkim.

Głębokość jesiotra
Często w dyskusji o asystentach głosowych pojawia się pytanie, o którym
wspomniałem na początku: Dlaczego są tak głupie?
Krótkie słowa są dla mechanizmów rozpoznawania mowy trudniejsze
do zinterpretowania i obsłużenia w porównaniu do dłuższych fraz.
Oznacza to, że słowa „Czuję się dobrze” będą częściej rozpoznawane
prawidłowo niż proste i krótkie „Dobrze”.
Technicznie często musimy iść na ustępstwa, bo np. słowa „dobrze”
i „ogrze” muszą trafić do tej samej kategorii odpowiedzi z uwagi na fonetykę. Dopiero szerszy kontekst (pozyskany z sieci) lub wytrenowanie asystenta przez użytkownika sprawia, że z czasem wie on, że pytamy o to „Jak
jest głębokość tego jeziora?”, a nie „jesiotra”. Język polski pod tym kątem
jest bardzo trudny dla algorytmów i m.in. dlatego nadal czekamy na polską
Siri, a Google Asystent dość często popełnia tego typu błędy.
Karen Kaushansky, dyrektor działu doświadczeń w firmie zajmującej
się samochodami autonomicznymi, bardzo często stosuje tzw. prototypowanie doświadczeń. Nie ma czegoś takiego jak idealny prototyp, ale
zdecydowanie działanie jest o wiele lepszą formą myślenia niż stanie
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Krótkie słowa są dla mechanizmów rozpoznawania mowy trudniejsze do zinterpretowania i obsłużenia w porównaniu do dłuższych fraz. Oznacza to, że słowa „Czuję się dobrze” będą częściej
rozpoznawane prawidłowo niż proste i krótkie „Dobrze”.

w miejscu. W przypadku budowy systemu asystenckiego można to
stwierdzenie potraktować niemalże dosłownie. Sprawa ta dotyczy nie
tylko projektów związanych z głosem, ale wszelkiego rodzaju nowych
technologii, które wchodzą w interakcję z człowiekiem: smart zegarków,
głośników, asystentów samochodowych czy robotów. Tutaj nie ma jednej słusznej drogi, bo fundamentem sukcesu zawsze powinno być obustronne zrozumienie, a już na pewno sensowna próba jego podjęcia.
Określenie asystenta mianem „głupiego” jest dość trudne do udowodnienia, bowiem wydający taką opinię jest człowiekiem, a nie maszyną.
Nasze mózgi potrafią o wiele więcej niż nawet najbardziej zaawansowany
algorytm i de facto to one na koniec dnia odpowiadają za to, jak szybko
algorytm ten będzie się z nimi zrównywał. Nie sposób się jednak nie zgodzić z tym, że Siri na tle innych asystentów jest o wiele mniej użyteczna.
Zwłaszcza w przypadku bardziej skomplikowanych niż sterowanie inteligentnym domem zdań.
Deborah Dahl, jedna z pionierek obsługi i asystentów głosowych, stwierdziła dość wymownie w 2016 roku na łamach „Mobile Vice”:
„Wirtualny asystent realizujący wyszukiwanie w sieci pokazuje, że niczego
nie rozumie.”

Dostępność
Rozwój asystentów głosowych i szarej – sterowania głosem – na pewno
ułatwił życie milionów osób niepełnosprawnych na świecie. I tu naprawdę
nie chodzi tylko o te wszystkie cukierkowe postaci z reklam Apple, których
domostwa w całość przypominają zautomatyzowaną twierdzę, ale o proste potrzeby dnia codziennego. Takie jak właśnie sterowanie światłem, włączenie ogrzewania, zasunięcie rolet czy otwarcie sobie drzwi.
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Mateusz Duc, z którym rozmawiałem wielokrotnie, najlepiej o tym opo-

wiada. Kilka lat temu zdradził nam część swojej codzienności podczas jednego ze spotkań z czytelnikami.

To właśnie tego typu zastosowania posuwają całą branżę skupioną wokół
głosu do przodu.

Idealny asystent?
Odpowiem wprost – nie istnieje i długo nie powstanie. Jest jednak kilka
zasad, o których autorzy książki wspominają na jej łamach, a które to
należy uwzględniać przy pracach nad Voice. Są to: stosowanie krótkich tekstów, używanie naturalnego języka, prezentowanie informacji zwrotnych
(wizualnych/głosowych/mieszanych), projektowanie z myślą o wieloznacznościach, obsługa błędów (bo każdy może się pomylić, żądając czegoś od
asystenta lub zmienić zdanie), wyczucie czasu, unikanie list z wynikami
wyszukiwania w sieci oraz pamiętanie o tym, że mechanizmy syntezy mowy
(TTS) mają swoje ograniczenia. A każdy język dokłada dodatkowe.
Interfejsy głosowe nie są obecne jeszcze wszędzie, ale ich popularność niesamowicie rośnie. U mnie Siri jest już pełnoprawnym członkiem domostwa
i nie mamy z tym problemu. Szacuje się, że dziś prawie 2 miliardy ludzi
korzystają już z asystentów głosowych.
• Hej Siri, ilu nas będzie za pięć lat? ~ Dobrze. Rozumiem.
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Przygotuj się
na Matter
Przy okazji dyskusji o inteligentnym domu lub chęci jego budowy
w 2021 roku, nie sposób uniknąć słowa, które widnieje w tytule tego
tekstu. Matter. W ciągu kilku miesięcy od jego ogłoszenia w maju
tego roku nowy standard (protokół łączności) dla urządzeń IoT, który
wypracowały firmy należące do Connectivity Standards Alliance (CSA),
takie jak Apple, Amazon czy Google, zdążył już zdominować informacje
prasowe na całym świecie. Co w nim takiego wyjątkowego?

Z
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Zanim przejdziemy do szczegółów, zacznijmy od rzutu okiem na to, co
w ogóle skłoniło producentów, aby wspólnie zająć się tym tematem.

Jeden cel, wiele dróg
Z inteligentnym domem jest tak, że kiedy już podejmiemy decyzję o jego
budowie, zazwyczaj trafiamy na ścianę z napisem: „Ale po co?”. I dobrze
jest zadać sobie to właśnie pytanie na długo przed wydaniem dowolnej
kwoty na pierwsze urządzenie IoT. Znając potrzebę, najprościej znaleźć
odpowiednie dla jej zaspokojenia rozwiązanie. Często okazuje się ono
wiele tańsze, gdy już zorientujemy się, że niekoniecznie potrzebujemy
samoświadomej fortecy.
Drugi, już nieco niższy mur pojawia się, gdy posiadamy w domu wiele
urządzeń, wielu producentów. Coś było na promocji, innym razem znajomi
zrobili nam prezent, niekoniecznie będąc świadomymi, że preferujemy
obsługę z wykorzystaniem standardu HomeKit lub budujemy nasz SmartHome na bazie rozwiązań IKEA (Zigbee). I nic w tym dziwnego, bo nie na
tym ma sprawa polegać, że chcąc upraszczać – komplikujemy.
Właśnie następujące potrzeby stanowią podwaliny powstania Matter:
• Prostota – produkty łatwe w zakupie i obsłudze.
• Interoperacyjność – urządzenia wielu marek natywnie współpracujące ze
sobą.
• Kompatybilność.
• Niezawodność – spójna i elastyczna łączność lokalna, niewpływająca na
naszą sieć Wi-Fi.
• Bezpieczeństwo – utrzymywanie bezpiecznych połączeń. Solidne
i usprawnione dla programistów i użytkowników.
oraz
• Elastyczność – ułatwienie użytkownikom konfigurowania i kontrolowania
urządzeń w wielu ekosystemach jednocześnie.

HomeKit zmienił rynek, choć jest daleko w tyle
Gdy rozmawiałem w #161 odcinku podcast „Bo czemu nie?” z Krystianem
Bergmannem (FIBARO) zwrócił on moją uwagę na fakt, że HomeKit dla takich
firm jak FIBARO był ogromnym wsparciem promocyjnym, ponieważ stało za
nim Apple. Natomiast dzięki wymogom Apple dotyczącym doświadczenia
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użytkowników FIBARO i inne firmy mogły sporo uprościć swoich aplikacjach
i samym procesie parowania urządzeń. Wcześniej był on często bardzo skomplikowany i wymagał pomocy wykwalifikowanego instalatora.
HomeKit w momencie powstania nie wspierał wszystkich rodzajów urządzeń, np. ściemniaczy oświetlenia czy czujników otwarcia bram garażowych. Przez bardzo długo był skierowany dla grupy odbiorców urządzeń
z segmentu DIY (Do It Yourself). Wspierał proste czujniki, wyzwalacze, kontakty, żarówki i inne urządzenia,
które, nie przerażając przeciętnego klienta, pozwalały

Po drugie Matter, jak każda
nowa technologia, ma i będzie
miała tzw. choroby wieku dziecięcego i producenci muszą
brać to pod uwagę.

zacząć przygodę z inteligentnym domem. I to właśnie
wniósł na rynek. To kolejna cicha rewolucja Apple, za
którą poszli inni.
Wielu producentów nie decydowało się jednak na
wsparcie HomeKit, ponieważ od lat ich urządzenia
i ekosystemy korzystały z o wiele bardziej dojrzałych
technologii, np. Z-Wave. Ten protokół wspiera od
zawsze technologie Mesh, pozwalając tworzyć stabilne instalacje dużej wielkości.

Thread
Thread jest jednym z protokołów, który umożliwia nam komunikację
pomiędzy urządzeniami IoT na warstwie protokołu IP (Internet Protocol).
Ta jest uniwersalna, bo wspierana przez niemal każde urządzenie, które
nas otacza i ma coś wspólnego z komputerem (nawet nowe lodówki,
kuchenki czy pralki). Wielką bolączką technologii Wi-Fi przez lata było to,
że sama w sobie nie była zaprojektowana pod potrzeby inteligentnego
domu. Ani do żadnego użycia w automatyce budynkowej. Choć stała się
dominującą technologią, to tworzona z myślą o bardzo szybkim przesyle
dużej ilości danych w jednym momencie, w efekcie nie pozwalała urządzeniom pracować długo na baterii. Z czasem liczba urządzeń nadawczych
w jednym pomieszczeniu okazywała się zbyt duża.
Próbowano przygód Low Power Wi-Fi, ale na koniec dnia Thread jest
właśnie tą odpowiedzią, której poszukiwano. Na marginesie – mitem jest
mówienie, że tylko dzięki Thread wszystkie urządzenia w automatycznym
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domu działają szybciej. Na tę sytuację ma wpływ o wiele więcej czynników,
ale to temat na osobny tekst, ale najważniejszy z nich brzmi: wszystkie
urządzenia w sieci powinny wspierać Thread. A to nie jest bynajmniej dziś
standardem (HomePod mini i najnowsze Apple TV 4K dopiero otrzymały
jego wsparcie).
Thread był natomiast mostem do stworzenia Matter – technologii, która
ma połączyć Apple z resztą świata i odwrotnie, mając w swoim DNA
o wiele bardziej zaawansowane technologie IoT niż sam HomeKit.

Matter
Apple uczestniczyło od samego początku w tworzeniu Matter, obok
Google’a, Amazona, Comcasta, Samsunga oraz firm, które stworzyły Thread
– Legrand, IKEA, Silicon Labs czy Schneider Electric.
Aby jednak zrozumieć, po co w ogóle Matter powstał, musimy cofnąć
się jeszcze kilka lat wstecz. Obok pierwowzoru w postaci Thread, należy
wspomnieć technologie: Zigbee, DOT DOT, Green Power czy Smart
Energy. To właśnie na ich fundamentach tworzy się wspólny standard
Matter. Każda z wymienionych bowiem technologii miała swoje zalety,
ale też miała wiele ułomności. Nie pozwalały one na jej uniwersalne
zastosowanie. Załóżmy, że jakaś firma produkowała kosiarki IoT, które
do komunikacji wykorzystywały jedną z nich. Nie był to przypadek, bo
w tej branży przypadków nie ma – tylko po prostu intencjonalny wybór
inżynierów – którzy uznali, że do tego konkretnego produktu pasuje
ona najlepiej.
Podstawową wadą było to, co nadal pokutuje na tym rynku – brak możliwości sterowania wszystkimi urządzeniami SmartHome za pomocą np.
aplikacji Home od Apple. Z-Wave nadal jest niezastąpiony dla realizacji

Matter ma pozwolić na dalsze korzystanie ze wszystkich,
dojrzałych standardów, które go tworzą i które są odpowiednie dla konkretnych urządzeń i segmentów rynku IoT.
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stricte instalatorskich. Zigbee zapewnia ogromną stabilność, ale nadal
jest to podstawowe rozwiązanie radiowe, które ma dziś ponad dwadzieścia różnych, własnych, standardów. IKEA celowo wybrała ten protokół
i oferuje bramkę, która pośredniczy w komunikacji pomiędzy HomeKit
a każdym urządzeniem od nich, ponieważ wówczas domowa sieć obciążona jest tylko połączeniem z takim mostkiem, a nie z każdą z żarówek.
Zigbee zapewnia natomiast komunikację pomiędzy produktami IKEA.
Matter ma pozwolić na dalsze korzystanie ze wszystkich dojrzałych
standardów, które go tworzą i które są odpowiednie dla konkretnych
urządzeń i segmentów rynku IoT, a przy tym umożliwić tym produktom
wzajemną komunikację. I najważniejsze – sterowanie z dowolnej aplikacji do zarządzania inteligentnym domem. Matter powstał na bazie
Zigbee Alliance, a dziś szerzej ujmując Connectivity Standards Alliance
i jego ramach znajdziemy: Zigbee (jako najbardziej dojrzałe rozwiązanie
dla urządzeń zasilanych bateryjnie), DOT DOT (wykorzystywane w warstwie aplikacyjnej) i dwie nowości.
Green Power, czyli technologię, która pozwoli na obsługę zasilanie urządzeń IoT przez zasilanie solarne, cieplne (np. głowice na kaloryferze, które
są zasilane ciepłem z niego) czy kinetyczne (np. przyciski do włączania
światła, które będą gromadziły energię już w momencie samego aktu
dotknięcia ich w celu zaświecenia czy przetarcia).
Druga nowość to wspomniane Smart Energy, mająca ustandaryzować zużycie energii pochodzącej z fotowoltaiki.

Kiedy?
Po pierwsze należy zaznaczyć, że większość producentów już pracuje nad
integracjami z Matter. Nadal jest jednak wiele niewiadomych w kontekście
samej implementacji. Często wiąże się to z przeprojektowaniem samych
płytek drukowanych i elektroniki wewnętrznej urządzeń, a taki proces
R&D pochłania ogromną ilość zasobów. Producent naturalnie musi wybrać
z całego portfolio te produkty, które otrzymają wsparcie, czyli mówiąc
wprost, co do których dodanie Matter może się opłacić.
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Green Power, czyli technologię, która pozwoli na obsługę
zasilanie urządzeń IoT przez zasilanie solarne, cieplne (np.
głowice na kaloryferze, które są zasilane ciepłem z niego) czy
kinetyczne (np. przyciski do włączania światła, które będą gromadziły energię już w momencie samego aktu dotknięcia ich
w celu zaświecenia czy przetarcia).

Po drugie Matter, jak każda nowa technologia, ma i będzie miała tzw.
choroby wieku dziecięcego i producenci muszą brać to pod uwagę.
Owszem, marketing i papier przyjmą wszystko i z pewnością dopisek
„Hej, wspieramy Matter!” skusi klienta, ale co z tego, jeśli ten klient już
do nas nie wróci.
Po trzecie nie do końca jasne jest, na co mogą sobie pozwolić firmy tworzące Matter. Producenci nie mają dziś żadnej gwarancji, że Apple jako
jedna z nich, nie przyjdzie za parę lat i nie będzie próbowało wymusić
wprowadzenia konkretnych zabezpieczeń na cały standard. Inaczej
zablokuje cały projekt. Producenci będą musieli zgodzić się, bo nikt
z bezpieczeństwem nie dyskutuje. A co, jeśli będzie trzeba przeprojektować płytki drukowane na nowo? Odpowiedzcie sobie sami.
Nie wiemy też, jak Matter dokładnie zadziała ze starszymi urządzeniami.
Niektóre będą mogły wprowadzić go, przez uaktualnienie oprogramowania sprzętowego (tak będzie w przypadku HomePodów mini i być może
systemu IKEA). Pozostałe nie.
Wielu producentów już zapowiedziało integrację, ale każdy w ograniczonym zakresie produktów. Tak zrobił Philips, FIBARO czy Aqara. Według
Connectivity Standard Alliance program certyfikacji Matter i pierwsze
urządzenia z certyfikatem Matter mają być dostępne w pierwszej połowie

2022 roku.
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0,03 PLN
o oświetleniu domu
Inteligentne oświetlenie to jeden z podstawowych elementów
SmartHome. Ten, którego działanie od razu widać i najłatwiej go
zaimplementować. Także wybór produktów jest bardzo bogaty. Warto
do tego tematu podejść też w sposób wszechstronny i przemyślany, aby
zyskać odpowiednie efekty.

P
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Przede wszystkim dobrze jest zwrócić uwagę na zmienne w trendach
oświetleniowych budynków w ostatnich latach. I na etapie projektowania elektryki, a później wnętrz w domu o tym pamiętać. Ewentualnie
w trakcie remontu mieszkania czy domu też dostosować instalacje do
tego, co oferuje rynek i co możemy zrobić ze światłem w domu. Lampy
w domu możemy podzielić na oświetlenie techniczne oraz dekoracyjne.
Jeśli chodzi o te techniczne rozwiązania, to są to między innymi listwy
LED, te montowane na przykład w suficie podświetlanym, w ścianach.
To także wszelkiego rodzaju spoty, reflektory, oświetlenie szynoprzewodowe. Wszystkie te lampy mogą być bardzo techniczne, ale też mogą
być ozdobą wnętrza. Dlatego warto zainteresować się właśnie taśmami
LED od Philips Hue, które oferują piękny kolorowy gradient. Natomiast
w systemach szynoprzewodów dobrze spojrzeć na lampy Argon – gdzie
reflektory są na przykład w kolorze szałwii i mają nowoczesny kształt.
Istnieją oprawy, które można wpuścić w sufit. Jest szeroki wybór spotów.
Obecnie w projektach stosuje się dużo tego typu oświetlenia i warto
zainwestować w zakup dobrych opraw i ich sporą ilość. Natomiast
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funkcje smart w postaci albo inteligentnych żarówek, albo też sterowania
zaszytego w przyciskach czy instalacji
pozwalają na swobodne sterowanie tym
oświetleniem i wykorzystywaniem tylu
punktów świetlnych, ile potrzebujemy.
Obok oświetlenia technicznego mamy
też oświetlenie dekoracyjne. Czyli
typowe lampy wiszące, żyrandole, kinkiety, a także lampy stołowe i podłogowe. Samo hasło dekoracyjne mówi
nam już wiele – te lampy mają być nie
tylko funkcjonalne, ale też właśnie być
ozdobą wnętrza. Dodawać pomieszczeniu charakteru, podkreślać elegancję czy
konkretny klimat. Warto dobrać właśnie
oświetlenie dopasowane do stylu danego
pokoju czy całego domu. Postawić na
lampy glamour, industrialne, eklektyczne
w zależności od tego, w jakim stylu utrzymaliśmy całość wnętrza.
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W Polsce wciąż mało stosujemy lamp stołowych, choć widujemy je
wielokrotnie w filmowych i serialowych wnętrzach. Duże lampy stołowe z pięknymi szklanymi podstawami oraz eleganckimi tkaninowymi
abażurami to niesamowita dekoracja wnętrz. Warto pomyśleć o takich
lampach jako alternatywie względem chociażby wazonów. Światło doda
blasku pomieszczeniu zawsze.
Jednak i w lampach dekoracyjnych warto zastanowić się nad zastosowaniem elementów inteligentnego oświetlenia. Właśnie w lampach stołowych i podłogowych doskonale sprawdzają się żarówki z kolorowym
światłem. Osobiście bardzo cenię sobie możliwość stosowania w nocy
delikatnego fioletowego światła w pokoju córki. Czy też w nastrojowej
lampie przy kanapie.
Dobrze jest tworzyć przemyślane automatyzacje dla świateł w domu.
Sam bardzo cenię scenę „Movie Time”, w której najpierw opuszczają się
rolety w salonie, a później gaśnie światło. Warto też wyposażyć newralgiczne miejsca w czujniki ruchu i tak na przykład korytarz w domu
rozświetlać wieczorami automatycznie. Natomiast to wszystko należy
dopasować do swoich potrzeb i przeanalizować. Za to warto mieć dużo
punktów świetlnych we wnętrzu i nimi żonglować.
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Design Week w Mediolanie
– nie tylko Samsung i IKEA
Design Week w Mediolanie to wyjątkowe wydarzenie, które coraz
bardziej staje się także ściśle powiązane z technologiami. Dowodzi temu
premiera nowych smartfonów Samsunga, czy głośników IKEA. To jednak
nie jedyne rzeczy, które do końca weekendu można zobaczyć w sercu
północnych Włoch.

W
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Wspólnie, choć osobno z Dominikiem uczestniczyliśmy w tegorocznych
targach Designu. Ich kluczowym elementem jest Salone del Mobile
czyli salon meblowy i targi EuroLuce poświęcone oświetleniu. Jednak
obok wystawców zgromadzonych w kilkunastu halach przy RHO jest
także mnóstwo wydarzeń towarzyszących rozsianych po całym Mediolanie. Do Włoch zjeżdżają w tym okresie setki tysięcy odwiedzających,
przez co na niektóre wystawy trzeba odstać kilka godzin w kolejce. Tak
było w przypadku stoisk IKEA i Sony, których nie udało mi się po prostu
odwiedzić. Musiałem odpuścić, aby nie tracić czasu na kolejkę i zobaczyć jak najwięcej innych miejsc.
Udało mi się na żywo zobaczyć Peugeot E-Legend, koncepcyjny model
nawiązującego do klasycznego 504 Coupe. Samochód prezentuje się
bardzo oryginalnie, choć niestety na renderach wypada lepiej. Nie było
też opcji, aby otworzyć drzwi i zasiąść za kierownicą. Peugeot raczej
nie zdecyduje się na jego produkcję, seryjna wersja musiałaby zostać
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wyceniona na około 80 tysięcy euro. A to nawet przy 462 KM nie jest
argumentem, aby nabyć jakikolwiek pojazd z lwem na masce. Liczę, za
to, że prezentowany obok nowy Peugeot e-208 będzie jednym z bardziej przystępnych cenowo samochodów elektrycznych.
Wielkim rozczarowaniem okazała się moja wędrówką w stronę wystawy
Polestar. Nie weryfikując wcześniej informacji, widząc jedynie nazwę
Polestar podążyłem w to miejsce. Niestety na próżno szukać tam
można było samochodów Polestar 1 i Polestar 2. Podziwiać można
było jedynie artystyczną konstrukcję gry świateł i „zabawkowego” toru
wyścigowego. Takich miejsc, gdzie prezentowano sztukę, nowoczesną
i design było więcej. W jednej z mediolańskich kamienic ulokowano
wystawę Resonance, której partnerował Samsung. W innym miejscu
natomiast pojawiła się firma LG, gdzie można było zobaczyć telewizory
OLED R, czyli zwijane. Co ciekawe zaprezentowano je także w wersji
„zabudowanej” w stół co jest dobrym pomysłem na wykorzystanie
potencjału drzemiącego w zwijanym telewizorze.
Telewizory obecne były też bezpośrednio na Salone del Mobile. Tam na
stoisku firmy Vitra pojawił się przezroczysty prototyp telewizora OLED
Panasonica. Wcześniej podobne rozwiązanie prezentował Panasonic też
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na targach IFA. Teraz jednak był to telewizor w salonie w stylu modern i wyglądało to naprawdę ciekawie. Przezroczyste
telewizory to wciąż ciekawostka, ale same
panele już są wykorzystywane komercyjnie. Być może i do naszych domów zawitają w ciągu kilku lat.
Na targach pojawił się też 120-calowy
ekran LEDowy Samsunga do wykorzystania w domowym kinie. Taki telewizor od kilku dni jest też prezentowany
w dedykowanym Showroomie w Warszawie. Natomiast na targach pojawił
się on w ciekawej aranżacji bardzo
profesjonalnego prywatnego kina.
Luskusowe fotele, z wysuwanym minibarem, maszyna do popcornu i taki
ekran – prawdziwa rewelacja. Obok były
oczywiście równie luksusowe stoły do
pokera, bilarda, a nawet piłkarzyki.
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Tak jak targi elektroniki zmieniły się
w ostatnich latach i widzimy tam
naprawdę różnorodne sprzęty poczynając
od monitorów dla niemowląt kończąc
na lodówkach. Tak także elektroniczne
gadżety mają realny wpływ na design
i nasze wnętrza. Urządzając dom musimy
pamiętać o tym, aby odpowiednio
zaaranżować przestrzeń przy telewizorze, pomyśleć też o miejscu na routery,
huby. Oświetlenie staje się również inteligentne, do tego dochodzą jeszcze właśnie smart sprzęty AGD. Wkrótce całość
poszerzy się także o roboty i to nie tylko
te odkurzające.
To co mnie trochę rozbawiło, to fakt,
że moda na AI dotarła także do firm
wnętrzarskich. Kartell zaprezentował
pierwsze krzesło stworzone przez AI.
Zdecydowanie w 2019 roku AI to jedno
z najmodniejszych haseł, sloganów mających przyciągnąć uwagę.
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W odwiedzinach
u Fibaro
FIBARO – dziś część wielkiego włoskiego koncernu Nice, w przeszłości
garażowy start-up z Poznania. Logo FIBARO pojawiało się na
konferencjach Apple, czy Samsunga. Obecną ambicją jest stworzenie
największego ekosystemu inteligentnego domu. Odwiedziłem fabrykę,
dział R&D i już wiem, jak powstają takie urządzenia jak chociażby Flood
Sensor.
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„Taki prezenter telewizyjny chodzi od zakładu, do zakładu prezenty zbiera”
– tak było w słynnym skeczu kabaretu TEY. Jednak właśnie po części to
jedna z zalet pracy dziennikarza. Możemy zaglądać do miejsc, które nie są
dostępne dla wszystkich, możemy prezentować pracę innych. Odwiedziłem parę fabryk telewizorów, centra danych, widziałem kilka superkomputerów i siedziby start-upów i wszystkim tym podzieliłem się z wami na
łamach iMagazine lub innych mediów. Teraz przyszła okazja zobaczyć, jak
wygląda FIBARO od środka.
Przede wszystkim warto zauważyć zmiany jakie zaszły w FIBARO na przestrzeni ostatniego roku. Firma została wykupiona przez Nice. To włoska
firma, a właściwie już konglomerat specjalizujący się w automatyce domowej – silniki do bram wjazdowych, rolety okienne etc. W ostatnich dniach
zmienił się też prezes spółki, którym został Adam Krużyński z zarządu
spółki odszedł założyciel i wieloletni prezes Maciej Fiedler. To definitywny
koniec pewnej epoki dla firmy, ale też wydaje się, że szansa na pewien
powiew świeżości i efektywniejsze realizowanie celów całej grupy. Z zapowiedzi nowego prezesa FIBARO będącego jednocześnie CEO Nice Polska
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wynika jasno, że idzie nowe i już w 2020 roku
powinniśmy zobaczyć tego efekty. Oprócz
zmian właścicielskich i w strukturach firmy,
nowa jest także siedziba. Teraz FIBARO mieści
się w jednym miejscu, w dwóch budynkach
pod Poznaniem. Wcześniej zarząd, dział R&D,
IT oraz fabryka były ulokowane w różnych
częściach stolicy Wielkopolski. Od strony
produktowej – aktualne portfolio stali czytelnicy iMagazine i osoby zainteresowane tematyką SmartHome doskonale znają. Ostatnią
nowością była seria Walli czyli inteligentnych
włączników i gniazdek elektrycznych. Więcej
nowości należy spodziewać się w przyszłym
roku i to prawdopodobnie już w styczniu.
Zwiedzanie fabryki FIBARO pozwoliło
potwierdzić, że te wszystkie smart urządzenia
są tworzone właśnie w Polsce. Tu odbywa
się cały proces od pomysłu, przez opracowanie produktów, po ich finalne wytworzenie, zapakowanie i wysyłkę na cały świat.
Produkty FIBARO kupowane są w Australii,
Brazylii i wielu innych krajach. Obecnie 19%
produkcji trafia do Polski, produkty dużym
zainteresowaniem cieszą się też w innych krajach europejskich m.in. we Francji czy krajach
Skandynawskich.
Istotnym elementem produktów FIBARO
jest design. Nawet elementy podtynkowe
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są minimalistyczne i mają być jak najbardziej kompaktowe i proste w montażu.
Jednak te z których korzysta użytkownik
mają być szczególnie estetyczne i funkcjonalne. Dlatego też inspirowane są naturą.
Motion Sensor przypomina kocie oko,
a Flood Sensor czy Keyfob wzorowane są
na kamieniach. Była okazja by zobaczyć
prototypy i szkice tych produktów. Zdecydowanie tego wyglądu produktom FIBARO
odmówić nie można. Choćby głowica termostatyczna jest znacznie bardziej kompaktowa i naturalna względem produktów
konkurencyjnych.
W dziale R&D nie udało się zobaczyć żadnych nowych przełomowych produktów.
Aczkolwiek były tam prowadzone testy
WallPluga z dodatkowym wejściem USB
oraz Syreny, która już na targach była
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zajawiana jako jeden z produktów, nad
którym firma pracuje. To co rzucało się
w oczy to właśnie liczne testy produktów, tych nowych i tych obecnych już na
rynku. Cały dział R&D to mnóstwo narzędzi do eksperymentowania z produktami.
Poddawania ich wysokim napięciom,
przepięciom, ekstremalnym temperaturom czy działaniom mechanicznym. Tu
przedstawiciele firmy chwalili się też uzyskanymi certyfikatami, spełnianiem norm
ISO oraz wspominali wręcz wybuchowe
testy innych rozwiązań na rynku. O tym
się mówi mało w kontekście inteligentnego domu, wychodząc z założenia, że to
te sprzęty mają dbać o bezpieczeństwo
w domu. Tymczasem może okazać się, że
podpinamy do naszej instalacji elektrycznej sprzęt, który może wywołać pożar,
doprowadzić do zwarcia, czy zniszczyć
drogi sprzęt RTV lub AGD. Warto zwracać
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na to uwagę i czasami nie szukać na siłę
oszczędności przy tego typu urządzeniach.
Punktem kulminacyjnym była oczywiście
fabryka. W przypadku elektroniki użytkowej
generalnie tego typu miejsca są do siebie
bardzo podobne, a przynajmniej większość
procesów zbliżona. Część produkcji to niemal
pełna automatyka, gdzie „nadrukowuje” się
płytki, a następnie następuje montaż i pakowanie za który odpowiadają już ludzie. Po
drodze są oczywiście liczne testy. O procesach w fabryce więcej dowiecie się z grafik
i zdjęć, które zamieszczam w tekście. Firma
pracuje na dwie zmiany i obecnie na produkcji pracuje 150 osób, natomiast spokojnie
obecna fabryka skalowalna jest nawet na 200
osób w czasie jednej zmiany. I takie są plany
na najbliższą przyszłość związane między
innymi z produkcją części urządzeń Nice.
Wizyta w FIBARO była jednak także okazją do rozmów o najbliższej przyszłości
firmy z przedstawicielami zarządu. To co
istotne to właśnie pojawienie się w niedługim czasie urządzeń Nice współpracujących z FIBARO. Należy więc spodziewać się
bram garażowych, czy bram wjazdowych
natywnie kompatybilnych z FIBARO. Firma
chce być integratorem rozwiązań smart od
różnych producentów. Dlatego też należy
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spodziewać się jeszcze większej liczby integracji z innymi urządzeniami
smart w naszym domu. W przyszłym roku powinno pojawić się oznaczenie
„works with FIBARO”. Nie da się ukryć, że linia HomeKitowa wyhamowała
i nie pojawiają się w niej nowe urządzenia, brakuje chociażby roller shuttera. Tutaj między wierszami przedstawiciele FIBARO zapowiadają pewne
zmiany w podejściu. Odczytuje to jako prawdopodobne wprowadzenie
zgodności z HomeKit bezpośrednio dla centralki FIBARO opartej o Z-Wave,
a obecna linia HomeKitowa mogłaby stanowić podstawę dla urządzeń
basic nie wymagających centralki także dla użytkowników smartfonów
z system Android. Patrząc na to co dzieje się na rynku SmartHome, taka
decyzja nie powinna dziwić. Na razie to jedynie moje domysły oparte jedynie na dość luźnych wypowiedziach przedstawicieli firmy.
Idzie nowe, wszyscy którzy interesują się tematyką inteligentnego domu
powinni uważnie przyglądać się FIBARO. Ewidentnie to dopiero początek
ekspansji firmy. Należy spodziewać się kolejnych produktów. A SmartDomowa rewolucja dopiero się zaczęła. Inteligentnych sprzętów będzie więcej i powinny być przystępniejsze oraz na pewno coraz bardziej popularne.
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Roboty pukają do naszych
drzwi i wcale nie wyglądają
jak ludzie
Roboty pukają do naszych drzwi. Jeszcze niedosłownie, ale moment
gdy każdy z nas w domu będzie miał po kilka robotów to kwestia
najbliższych lat. Choć na targach CES nie brakowało humanoidalnych
robotów, to jednak nie tędy droga. Roboty będą nam towarzyszyć,
przybiorą jednak postać nowoczesnych narzędzi.
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Na CES 2020 pojawił się robot z twarzą Arnolda Schwarzeneggera w stroju
z pierwszego Terminatora. Właściwie było to jedynie jego popiersie. Robot
jest w stanie wykonać ponad 600 różnych animacji naśladujących ludzką
mimikę. Może poruszać brwiami ustami, czy nawet szyją. Nie brakowało też
innych robotów poruszających się i starających się zachować jak ludzie.
Urealnienie świata science-fiction robi świetne wrażenie. Czasem produkty
są toporne i widać, że to raczej koncepty, niż rozwiązanie które mogłoby
już dziś trafić do masowej dystrybucji. Można jednak odnieść wrażenie, że
przyszłość zaczyna się dziś. To, co jeszcze parę lat temu było jedynie w filmach, teraz jest namacalne i wykonalne. Pozostaje jednak otwarte pytanie
– po co?
Robot, który jest uczłowieczony budzi pewne zaufanie, lubimy nadawać
przedmiotom cechy ludzkie. Stąd chociażby Siri czy Alexa. Zresztą do
samych robotów też już się przyzwyczajamy i mamy je w swoich domach
chociażby w postaci autonomicznych odkurzaczy, czy kosiarek. W sklepach mamy kasy samoobsługowe, czy ekrany dotykowe do zamawiania
w FastFoodach.
Robotyzacja postępuje, a my niekoniecznie zdajemy sobie z tego sprawę.
Roboty prezentowane na targach mają być raczej ciekawostką i pokazem
możliwości poszczególnych firm. Finalnie jednak liczą się konkretne możliwości i zadania jakie mogą wykonywać roboty. Połączenie mechanizmów
sztucznej inteligencji z robotyką z powodzeniem funkcjonuje w świecie
przemysłu, teraz coraz śmielej wkracza także na salony.
Koncepcyjny robot Ballie też jasno wskazuje pewną istotną ścieżkę robotów. Robot był pokazywany jako ten, który będzie kontrolował dom
i będzie towarzyszył wszystkim domownikom. Przede wszystkim jestem
przekonany, że roboty w niedługim czasie odegrają istotną rolę w opiece
nad osobami starszymi. To właśnie takie roboty jak Ballie w połączeniu
z urządzeniami noszonymi są tym, co może znacząco ułatwić funkcjonowanie w starzejącym się społeczeństwie. Już teraz nawet w Polsce część gmin,
w ramach opieki senioralnej, korzysta z opasek takich jak Sidly Care. Tutaj
to usprawnienie, że robot jest jak zwierzak czy domownik, zdecydowanie ma sens, ponieważ osoby starsze wreszcie mogą z kimś porozmawiać.
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Roboty monitorują upadek, są w stanie wykryć niepokojące zachowania
i zaalarmować odpowiednie służby czy bliskich. Dodajmy do tego GEMS,
czyli egzoszkielet Samsunga ułatwiający poruszanie się.
Inne zastosowania robotów? Wsparcie w treningu, wsparcie w kuchni,
dodatkowe rozwiązanie do monitoringu domu pod naszą nieobecność. Być
może też pewna forma kontroli rodzicielskiej. Przede wszystkim jednak
roboty będą objawiać się nam w postaci bardziej zaawansowanych urządzeń, które już znamy. Mechanizmy sztucznej inteligencji, w połączeniu
z mechanicznymi rozwiązaniami będą ulepszać nasze sprzęty AGD, nasze
rozwiązania Smart Home. Do zagospodarowania jest też cała strefa użyteczności publicznej – sklepy, centra informacji itd. Przy czym, też to nie
będą roboty przypominające ludzi, a ewolucja rozwiązań takich jak właśnie
kasy samoobsługowe.

Zobacz wydania specjalne

