Evropsko instalcijsko
vodilo EIB

E

vropsko instalcijsko vodilo EIB
(European Installation Bus ) je
znak za moderno, inovativno
in v prihodnost orientirano elektriËno
instalacijo. Je evropski standard za
inteligentno instalcijo æe od leta 1990,
ko je bilo ustanovljeno zdruæenje EIBA
(European Installation Bus Association),
ki zagotavlja in jamËi za kakovost in
zdruæljivost EIB produktov razliËnih
prizvajalcev. Z odloËitvijo za EIB se
odloËate, ali vam bo vaπe stanovanje,
hiπa ali poslovni prostor v prihodnosti
zagotavljalo varno, udobno, prilagodljivo in energijsko uËinkovito bivanje.

Inteligentna hiπa inteligentna instalacija

V

vsakem stanovanjskem ali
poslovnem objektu se sreËujemo z velikim πtevilom
razliËnih sistemov - instalacij, od katerih
ima vsak svojo vlogo. V klasiËnih
objektih vsak od sistemov deluje loËeno.
Inteligentna EIB instalacija vse sisteme,
kot so ogrevanje, razsvetljava, alarmna
naprava, æaluzije in drugi, poveæe v en
sam zdruæen sistem. S tem smo pridobili nadzor nad celotno instalacijo v
zgradbi, ki jo je moË nadzorovati in
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upravljati s hiπnim raËunalnikom, nadzornim hiπnim LCD tablojem, internetom ali GSM telefonom.
Inteligentna hiπa se samodejno
odziva na vplive okolja in nam tako s
svojimi prednostmi ponuja najveËje
bivalno udobje.
V novih objektih prihaja z novimi
tehnologijami do novih zahtev, kot so
veËje udobje, spreminjanje namembnosti prostorov, centralno in lokalno
upravljanje,moænost upravljanja na
daljavo (internet, GSM), zmanjπanje
porabe energije ipd. KlasiËna instalacija
postane za te zahteve preobseæna, teæje
obvladnjiva in manj varna.

Prednost inteligentne
hiπe

P

rednosti, ki jih dosegamo z
uporabo sistema EIB, so πtevilne. Predvsem je treba poudariti ekonomski in ekoloπki vidik, saj
sistem zmanjπuje porabo energije.
Osvetlitev, ogrevanje in hlajenje so
energetsko prevladujoËi dejavniki, EIB
sistem pa nam omogoËa, da varËujemo
z energijo z nadzorom odprtosti oken
in prisotnosti v prostoru. Sistem EIB
nam sam prihranek omogoËi æe pri
naËrtovanju in izvedbi instalacije.
Omeniti velja enostavno in hitro projektiranje zaradi povezave veË tipal na
eno linijo ter manj elektriËnih vodnikov.

EIB sistem je decentralni sistem.
Nove elemente, na primer dodatno
stikalo, preprosto naknadno prikljuËimo
na EIB vodilo in mu doloËimo njegovo
funkcijo.
Omeniti velja πe elektromagnetno
sevanje. Kot æe povedano so vsa stikala
in tipkala v posameznih prostorih med
seboj povezana z EIB vodilom in ne
moËnostnim tokokrogom. V tem primeru okoli vodnikov ni elektriËnega
polja, ki ga povzroËa napetost 230 V
pri klasiËni instalaciji.

ZakljuËek

K

ot vidimo, inteligentna instalacija EIB naredi naπo hiπo
inteligentno, udobno, varno
ter hkrati tudi varËno. »e imate v mislih
idejo ali æeljo po inteligentni instalaciji,
lahko pokliËete podjetje INTELIGENTNA HI©A d.o.o. na telefonsko πtevilko
051 202 559.
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