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Na drugim, przeciwstawnym do instala-
cji w bardzo z³ym stanie technicznym bie-
gunie s¹, zas³uguj¹ce na bardzo wysok¹
ocenê, inteligentne instalacje elektryczne
w nowo budowanych w Polsce domach
jednorodzinnych lub budynkach u¿ytecz-
noœci publicznej, w tym takich, w których
wykorzystano aparaturê i osprzêt stan-
dardu EIB, dostarczone m.in. przez firmy:
ABB, BERKER, GIRA, HAGER, JUNG
czy SIEMENS.

Równie¿ firma GEWISS opracowa³a
wiele ciekawych i po¿ytecznych produk-
tów przeznaczonych do pe³nienia funkcji
ochronnych (zgodnie z IV edycj¹ standar-
du CEI [1] 64-8 zawieraj¹cego zalecenia
wychodz¹ce naprzeciw wymaganiom, na
przyk³ad zawartym w normie IEC 60364)
w ramach traktowanego przez ni¹ presti-
¿owo systemu wyrobów do budowy inteli-
gentnych instalacji, zwanego PLAYBUS,
a wykorzystuj¹cego przede wszystkim 
urz¹dzenia dzia³aj¹ce w sposób rozpro-
szony, pe³ni¹ce np. funkcje sygnalizacyj-
ne niezale¿nie od siebie.

Seria aparatów i osprzêtu Playbus sk³a-
da siê z ponad 150 podstawowych rodza-
jów wyrobów m.in. takich, jak: ³¹czniki,
prze³¹czniki i œciemniacze do sterowania
oœwietleniem, sterowniki do ¿aluzji i silni-
ków, piloty zdalnego sterowania i odbior-
niki sygna³ów, gniazdka wtyczkowe (np.
sieciowe wykonane wed³ug standardów
obowi¹zuj¹cych w wielu krajach, telewi-
zyjne tradycyjne oraz szerokopasmowe,
satelitarne, telefoniczne RJ 11 i 12, trans-
misji danych RJ 45), ochronniki przeciw-
przepiêciowe, wy³¹czniki nadpr¹dowe 
i ró¿nicowopr¹dowe, termometry, termo-
staty, zegary steruj¹ce, dzwonki, brzêczy-
ki, syreny alarmowe.

Ale seria wyrobów Playbus obejmuje
równie¿ bardzo skomplikowane urz¹dze-
nia elektryczne i elektroniczne pe³ni¹ce
bardzo po¿yteczne role w instalacjach 
elektrycznych, je¿eli chodzi o ich walory
u¿ytkowe i ochronne. Na przyk³ad czujnik
ruchu na podczerwieñ mo¿e uruchomiæ o-
œwietlenie, je¿eli przy³¹czony równolegle
wy³¹cznik zmierzchowy o zmroku „po-
twierdzi” tak¹ koniecznoœæ. W innym
przypadku czujnik ruchu dostrze¿e obec-
noœæ osoby niepowo³anej w pomieszcze-
niu i uruchomi system alarmowy. Z kolei
czytnik kart, szczególnie przydatny np. 
w hotelach, pozwoli na wejœcie do pokoju
jedynie goœciom maj¹cym odpowiedni¹
kartê dostêpu lub upowa¿nionym praco-
wnikom serwisu. Regulator prêdkoœci sil-
nika wentylatora sprzê¿ony z elektroni-
cznym prze³¹cznikiem umo¿liwi wybranie
najbardziej komfortowych warunków
przebywania w pomieszczeniu.

Seria Playbus obejmuje równie¿ wiele
rodzajów detektorów do wykrywania obec-
noœci gazu, tlenku wêgla, dymu i wody,
wyposa¿onych w sygnalizatory optyczne 
i akustyczne zaistnienia niepo¿¹danych 
i niebezpiecznych zjawisk. A zatem pre-
zentowane urz¹dzenia stanowi¹ istotne
sk³adniki systemu zabezpieczeñ przeciw-
pora¿eniowych, przeciwpo¿arowych, prze-
ciwprzepiêciowych, przeciwwybuchowych,
a tak¿e szeroko rozumianej ochrony mie-
nia.

Aparaty opisywanego systemu maj¹
wymiary bêd¹ce krotnoœci¹ wymiarów
najmniejszych urz¹dzeñ tej serii zwanych

równie¿ modu³ami (wymiar 1 modu³u sys-
temu Playbus wynosi 25x45 mm), s¹
montowane w puszkach podtynkowych, 
a od przodu na wk³ady funkcjonalne na-
k³ada siê kolorowe ramki mocowane na
zatrzask. Bogata kolorystyka ramek i sta-
ranne wykonanie klawiszy, przycisków 
oraz innych detali, dobra jakoœæ tworzy-
wa, z którego wykonano œcianki aparatów
sprawiaj¹, ¿e instalacje elektryczne z wy-
robami serii Playbus wygl¹daj¹ bardzo 
estetycznie. 

Opisana pokrótce seria Playbus jest
polecana do wykonywania instalacji elek-
trycznych wysokiej jakoœci w obiektach
nowo budowanych oraz do ich moderni-
zacji w pomieszczeniach wymagaj¹cych
remontu.

Pozwoli³oby to unikn¹æ sytuacji, w któ-
rych przestarza³e instalacje elektryczne
nie tylko nie pe³ni¹ funkcji ochronnych,
ale same w sobie staj¹ siê przyczyn¹ po-
wstania strat materialnych lub powoduj¹
powstanie zagro¿enia dla zdrowia i ¿ycia
osób.
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1. Standard CEI 64-8 „Electrical user

systems with nominal voltage no higher
than 1000 V in alternating current and
1500 V in direct current”. 
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Za pomoc¹ nowoczesnego, elektroinstalacyjnego osprzêtu 
oraz zautomatyzowanych, dzia³aj¹cych samoczynnie instalacji elektrycznych,

okreœlanych potocznie jako inteligentne, mo¿na w znacz¹cy sposób 
zwiêkszyæ wygodê i bezpieczeñstwo u¿ytkowania obiektów budowlanych:
mieszkaniowych i u¿ytecznoœci publicznej. Œrodki masowego przekazu co

najmniej kilka razy w roku informuj¹ o kolejnym nieszczêœciu, jakie dotknê³o
mieszkañców budynków, w których instalacje elektryczne nie by³y 

remontowane, modernizowane, przystosowane do obecnie obowi¹zuj¹cych
standardów, w tym w zakresie pe³nienia ró¿norodnych funkcji ochronnych. 

Wybrane urz¹dzenia serii Playbus pe³ni¹ce ró¿norodne
funkcje w instalacjach elektrycznych: a) odbiorniki
jedno- i dwukana³owe do zdalnego sterowania silników
¿aluzji, b) elektroniczny rejestrator wiadomoœci, 
c) gniazdo oraz miniaturowa przenoœna oprawa oœwiet-
leniowa, d) czujnik obecnoœci metanu CH4, e) gniazdo
wtyczkowe z urz¹dzeniem ró¿nicowopr¹dowym, f) czyt-
nik kart, g) termostat zegarowy, h) tuner FM

a) b) c)

d) e) f) g) h)
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