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Clãdirile inteligente ºi automati-
zarea lor au devenit cuvinte din
ce în ce mai auzite în domeniul
construcþiilor. Lumea cautã cel
mai noi gadgeturi cool cu care
sã-ºi "activeze inteligent" casele.
Constructorii de case ºi dezvolta-
torii imobiliari încep sã ia în consi-
derare în mod serios adãugarea
de funcþii inteligente pentru locu-
inþe ºi construcþii inteligente la
noile lor dezvoltãri rezidenþiale ºi
comerciale. Giganþii Amazon, Go-
ogle ºi chiar Apple investesc în
aceastã industrie de mai multe
miliarde de dolari pentru a ne
face casele inteligente. Pe lângã

factorul WOW, care sunt benefi-
ciile ºi aplicaþiile practice ale teh-
nologiilor la realizarea caselor
inteligente?

Internetul Lucrurilor (Internet of
Things - IoT) adus la nivelul go-
spodãriilor populaþiei trebuie sã
fie viabil din punct de vedere eco-
nomic. Aceasta înseamnã cã acea-
stã cheltuialã trebuie sã contribuie
la economia generalã a gospodã-
riei. Cu alte cuvinte, tehnologia IoT
trebuie sã devinã un centru de
profit ºi nu un centru de costuri
pentru bugetul nostru. De exem-
plu, atunci când becul fluorescent
a fost introdus pe piaþã pentru pri-
ma datã, mulþi oameni au fost
ºocaþi de costul acestuia. Abia
când noile becuri fluorescente au
ajuns sã consume doar o parte din
energia becurilor cu incandescen-
þã convenþionale, dar dureazã de

câteva ori mai mult, economia
acestei noi tehnologii a avut un
sens din punct de vedere econo-
mic. Aceastã nouã tehnologie a
contribuit la "centrul de profit" al
bugetului gospodãriei, per-
miþându-ne sã economisim mai
mult.

Pe piaþa IoT a caselor inteligente
ºi a consumatorilor (CIoT), existã
multe dispozitive conectate care
contribuie la centrul de profit al
utilizatorului final. În timp ce fieca-
re element în sine funcþioneazã
aºa cum a fost proiectat ºi îºi adu-
ce contribuþia, adevãrata valoare a
Internetului Lucrurilor va fi atinsã
pe mãsurã ce tehnologia se matu-
rizeazã ºi dispozitivele sunt inte-
grate între ele ºi conduse de un
"creier cu inteligenþã artificialã".
Tehnologia inteligenþei artificiale
(AI) va deveni motorul final al efi-
cienþei energetice ºi al durabilitã-
þii în urmãtorii ani. Iatã câteva di-
spozitive de uz casnic care vor
face o mare diferenþã în ceea ce
priveºte eficienþa energeticã: ter-
mostate inteligente, încãlzitoa-
re/boilere de apã, sistemul de
iluminat, jaluzele pentru ferestre.

Termostatele
inteligente

Termostatele inteligente permit
monitorizarea ºi controlul de la
distanþã al temperaturii sisteme-
lor de încãlzire ºi rãcire. Avantajul
folosirii unui termostat inteligent,
spre deosebire de un termostat
"mut", de modã veche, este cã
putem programa modul în care
vrem sã ridicãm sau sã reducem
temperatura de la distanþã. Ter-

mostatele acestea vor oferi auto-
mat analize asupra consumului
de energie ºi un raport pentru a
ne arãta câþi bani am economisit
în fiecare lunã.

Încãlzitoarele de apã
inteligente

Încãlzitoarele de apã inteligente
ne permit sã ridicãm ºi sã scãdem
temperatura apei din boilerul de
acasã de oriunde avem o cone-
xiune la internet. De exemplu, sã
presupunem cã facem un duº în
fiecare searã la 21:00. Putem pro-
grama boilerul pentru a începe
încãlzirea apei la 20:00, astfel
încât la sosirea acasã apa sã fie
deja fierbinte. În restul zilei, încãl-
zitorul cu apã caldã este oprit.
Astfel, costurile cu energia scad
semnificativ. Sã presupunem cã,
la mijlocul zilei, în timp ce suntem
plecaþi de acasã, programul ni se
schimbã brusc ºi plecãm din oraº
timp de trei zile. Cu un clic pe un
buton, schimbãm de la distanþã
programarea boilerului ºi acesta
va fi oprit pânã ajungem acasã.

Sistemul de iluminat
inteligent

Sistemul de iluminat inteligent
are senzori care permit aprinde-
rea sau stingerea luminii în fun-
cþie de prezenþa oamenilor în ca-
merã. Sistemele de iluminare de
acest tip ne permit sã trecem pe-
ste programarea senzorilor, de
exemplu, pentru a aprinde lumi-
nile în scopuri de securitate. Un
sistem inteligent de iluminare ne
va notifica prin mesagerie text
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"Cele mai recente progrese în tehnologie au un
potenþial imens de care pot beneficia oamenii prin
creºterea eficienþei energetice a gospodãriilor lor".



dacã a fost lãsatã o luminã aprin-
sã. Economia de energie adusã în
timp de un sistem inteligent de
iluminare poate fi foarte mare.

Jaluzelele moderne
de ferestre

Jaluzelele moderne de ferestre
nu sunt folosite doar pentru pro-
tecþie sau în scopuri decorative, ci
contribuie la economia de ener-
gie.

De exemplu, senzorii de luminã
din exteriorul jaluzelelor le vor
deschide automat dimineaþa,
pentru a ne oferi lumina naturalã
a soarelui, astfel încât nu fie nece-
sar sã pornim luminile când ne
trezim. Putem utiliza, de aseme-
nea, jaluzele termice care izoleazã
ferestrele atât pe vremea caldã,

cât ºi pe cea rece, permiþându-ne
sã avem un sistem de climatizare
mult mai eficient. Jaluzelele pot fi
dotate cu panouri solare exterio-
are, astfel încât nici nu trebuie sã
plãtim pentru energia necesarã
pentru deschiderea ºi închiderea
lor. Desigur, astfel de jaluzele ne
permit sã le deschidem sau sã le
închidem de la distanþã. De
exemplu, sã presupunem cã sun-
tem plecaþi din oraº timp de o
sãptãmânã ºi am lãsat storurile
închise pentru a menþine casa rã-
coroasã ºi a economisi energie.
Dupã aproximativ o zi ne dãm se-
ama cã plantele din casã vor muri
dacã nu vor primi luminã de la
soare timp de o sãptãmânã! Cu
telefonul mobil trimitem un
mesaj text simplu jaluzelelor:
"Jaluzele deschise de sufragerie"

ºi problema este rezolvatã.
Cele mai recente progrese în

tehnologie au un potenþial imens
de care pot beneficia oamenii
prin creºterea eficienþei energeti-
ce a gospodãriilor lor. Utilizând
cele mai noi tehnologii IoT pen-
tru casa inteligentã, nu numai cã
economisim bani, ci avem apor-

tul la reducerea poluãrii, ceea ce
este bine pentru oameni, pentru
mediu ºi pentru planetã.
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Lucian Anghel: "Sã presupunem cã suntem
plecaþi din oraº timp de o sãptãmânã ºi am
lãsat storurile închise pentru a menþine casa

rãcoroasã ºi a economisi energie. Dupã
aproximativ o zi, ne dãm seama cã plantele

din casã vor muri dacã nu vor primi luminã de
la soare timp de o sãptãmânã! Cu telefonul

mobil trimitem un mesaj text simplu
jaluzelelor: «Jaluzele deschise de sufragerie» ºi

problema este rezolvatã".


