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personal weather station

Twoja własna
stacja pogodowa
w smartfonie.

www.netatmo.com

Dowiedz się więcej

• Monitoruje warunki atmosferyczne i jakość powietrza
• Działa w pomieszczeniu i na zewnątrz
• Wysyła powiadomienia o jakości powietrza w czasie rzeczywistym
• Dostęp do wyników pomiarów stacji w dowolnym momencie, z każdego miejsca
• Pomiary stacji pogodowej można udostępniać znajomym, rodzinie lub w sieciach internetowych
• Aplikacja Netatmo jest dostępna bezpłatnie w sklepie App Store

Zeskanuj kod QR swoim  
urządzeniem i zobacz film wideo.
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GERDALOCK V3 jest szybszy i silniejszy! 

Wysoki poziom szyfrowania (AES  256) 

gwarantuje Ci bezpieczeństwo. Zamek 

GERDALOCK V3 montuje się od wewnątrz 

mieszkania, na drzwiach z europejską 

wkładką profilową.

http://gerdalock.com
http://facebook.com/gerdasmartlock


Jeśli rozejrzymy się po naszym domu lub 
biurze to praktycznie nie znajdziemy sprzę-
tów, których nie można podpiąć do inter-
netu.    Zupełnie serio, da się już do internetu 
podpiąć nawet widelec. W końcu można 
więc powiedzieć, że IoT zawitał pod strzechy. 
Akcesoria do tworzenia automatyzacji w domu 
są coraz tańsze, coraz bardziej powszechnie 
dostępne i prostsze w instalacji. Nie trzeba być 
już geekiem lub inżynierem, aby za pomocą 
technologii   uprościć sobie życie. Ostatni rok 
to też ogromny wysyp produktów  wspierają-
cych Applowy protokół dla smart domu czyli 
HomeKit. W specjalnym numerze iMagazine, 
który właśnie czytacie zebraliśmy najciekaw-
sze urządzenia, które pojawiły się w ostatnim 
roku. Myślę, że wiele z nich będzie idealnymi 
prezentami przed zbliżającym się sezonem 
prezentowym. 

Miłej lektury       Norbert Cała
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NC – Powiedz coś o sobie, skąd pomysł na biznes? Czy sam jesteś gadżeciarzem?
MS – Pamiętam to zdumienie u ludzi, kiedy pierwszy raz pokazywałem Multiroom, jesz-

cze na AirPort Express, kilka lat temu. Niestety, na większy przełom trzeba było poczekać 

jeszcze kila lat. Przez ten czas miałem też do czynienia z systemem inteligentnego domu 

i dzięki temu mogłem doskonale poznać jego wady i zalety. Myślałem i projektowałem, 

jak można usprawnić jego działanie, żeby było przyjazne dla każdego. Narzędzie, jakie 

dziś dało nam Apple, jest czymś, czego poszukiwałem od dawna, aby realizować swoje 

marzenia. Dopiero teraz są szanse i możliwości na ich spełnienie, dlatego też powstał 

produkt o nazwie iDEA. iDEA to gotowe rozwiązanie, które można wdrożyć praktycz-

nie w każdym apartamencie, bez znaczenia, czy jest wykończony, czy też nie. Jedyne, 

co musimy zmienić, to zrobić całą sieć Wi-Fi od nowa, aby sygnał miał pokrycie w całym 

obiekcie, ale to chyba zaleta. Czy jestem gadżeciarzem? Uwielbiam wszystko co nowe, 

więc chyba tak.

 

NC – Dlaczego jako podstawę dla waszych integracji wybraliście właśnie HomeKit. 
Nie obawiacie się o to, że zabieracie sobie 80% klientów. W końcu użytkownicy 
ekosystemu Apple stanowią tyko 20% w Polsce.
MS – Tak naprawdę to nie ograniczamy się do 20% użytkowników Apple. Razem z syste-

mem iDEA dostajesz iPada, który jest głównym panelem do zarządzania domem i któ-

rego można używać w tradycyjny sposób. Oczywiście integrujemy też iPhone'y, jeśli 
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użytkownik je posiada, możemy to również zrobić z Apple Watchem. HomeKit jest alter-

natywą do systemów „tradycyjnych”, kablowych, które stosuje się w dużych inwesty-

cjach, projektowanych od podstaw. HomeKit daje mnóstwo możliwości i jest osiągalny 

dla mniej zasobnego portfela, a przede wszystkim jest funkcjonalny, i tak jak już wcze-

śniej wspomniałem, można go zastosować w każdym momencie, bez zbędnej ingerencji 

w urządzony dom.

 

NC – Jakie są według Was największe zalety i wady HomeKit, patrząc od strony 
profesjonalistów. Ja jako amator, ale dość zaawansowany, najbardziej doceniam 
możliwość mieszania produktów różnych firm, a najbardziej wkurza mnie niedo-
pracowana aplikacja natywna.
MS – Różnorodność jest niewątpliwą zaletą HomeKit. Nie mamy jednego producenta 

sprzętu i nie jesteśmy na niego skazani. Jest to niezwykle istotne dla rozwiązania iDEA, 

gdyż w razie nieprzewidzianych ograniczeń możemy zastąpić jedno urządzenie innym. 

Dobrze dobrane urządzenia dają nam pewność działania, co widzimy w naszym testo-

wym apartamencie, w którym iDEA działa od ponad roku. Sprawdzamy w nim ewen-

tualne problemy związane z użytkowaniem sprzętu, bo niestety, ale logo „Works with 

Apple HomeKit” nie oznacza 100% pewności poprawnego zachowania w ekosyste-
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mie. Dlatego też wszystkie urządzenia, które proponujemy klientom, są dokładnie 

sprawdzane w różnych scenariuszach. Jeśli chodzi o HomeApp, to nie nazwałbym jej 

„niedopracowaną”. Faktem jest, że jest mocno ograniczona, ale nie można ująć jej funk-

cjonalności i prostoty. Wiele osób właśnie te wartości ceni, dlatego z taką chęcią z niej 

korzystają. My natomiast mamy inne narzędzia, żeby właśnie w niej pojawiły się funkcjo-

nalności, których ludzie potrzebują.

 

NC – Jak myślicie, dlaczego Apple nie dało możliwości sterowania „domem” z kom-
putera i Apple TV
MS – Patrząc po historii aplikacji Mapy, to wkrótce doczekamy się HomeApp na MacOS 

czy WatchOS. Według mnie, zarówno MacBook, jak i Apple TV, to niezbyt wygodne 

medium do sterowania domem. Najważniejsze dla większości ludzi są guziki fizyczne. 

Dobrze zaprojektowane to właśnie one determinują funkcjonalność i prostotę systemu. 

Dlatego też są one właściwie podstawą funkcjonowania iDEA. Dom ma być dla nas, a nie 

my dla domu. Nieco bardziej zaawansowani użytkownicy oczywiście sterują iPhone-

’em czy iPadem, gdyż jest tam zdecydowanie więcej funkcjonalności, ale mało kto tak 

naprawdę bierze telefon, aby zamknąć zamek w drzwiach, jak stoi tuż przed nimi, a na 

pewno nie będzie szukał czegoś w Apple TV czy odpalał MacBooka. Oczywiście, pewnie 

zdarzają się sytuacje, gdy jesteśmy daleko i chcemy coś zrobić zdalnie, dlatego też mamy 

iPhone'a z kompletem możliwości sterowania.

 

NC – To pewne, że HomeKit będzie się rozwijał, jak widzicie ten rozwój? Co zoba-
czymy w iOS 12?
MS – Sprzętowo to tak naprawdę ciężko powiedzieć. Już mamy dużo możliwości. 

Oświetlenie, ogrzewanie, klimatyzację, przesłony okienne, zamki do drzwi, kamery, różne 

czujniki. W tym roku jeszcze wchodzi zintegrowany Multiroom. Ponadto, dzięki urządze-

niom uniwersalnym możemy sterować nawilżaczem czy oczyszczaczem powietrza oraz 

innymi urządzeniami. Możliwości jest mnóstwo, kwestia wyobraźni. Jeśli chodzi o samą 

aplikację, to przede wszystkim brakuje złożoności warunków. Jest to dość duża bariera 

i wnosi dużo problemów do zaawansowanych automatyzacji. Niestety, ale trzeba się 

ratować niekonwencjonalnymi rozwiązaniami, aby osiągnąć cel. W systemie iDEA nie 

mamy z tym problemów, bo znaleźliśmy remedium na ograniczenia HomeKit. Do doda-

nia pozostaje jeszcze pełna synchronizacja aplikacji pomiędzy urządzeniami w ramach 

jednego domu i różnorodne ikony scen. Takie detale…
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NC – Skoro uważacie, że HomeKit jest super i na nim opieracie biznes, przedstaw-
cie po krótce najfajniejszą Waszą realizację.
MS – Najfajniejszą był luksusowy apartament w Sopocie. Jest to niewątpliwie miejsce 

typowo wakacyjne, dlatego też zależało nam na zdalnym zarządzaniu i bezpieczeństwie, 

a także, poniekąd, na oszczędności. Po pierwsze, możemy na odległość aktywować różne 

sceny, a po drugie, zaawansowane codzienne plany grzewcze obniżają koszty utrzy-

mania mieszkania. Zastosowaliśmy pełen monitoring z nagrywaniem i podglądem „na 

żywo” i czujniki, które na bieżąco monitorują sytuację w mieszkaniu i powiadamiają, gdy 

coś niepożądanego się wydarzy. Dzięki możliwości wykrywania domowników wszystko, 

czego oczekujesz, zrobiło się samo, na przykład latem włączyła się klimatyzacja, a wyjeż-

dżając, nie musisz się martwić, czy zgasiłeś wszystkie światła, zamknąłeś rolety i o wiele 

innych rzeczach, które musisz zawsze zrobić. Nie musisz nawet pamiętać o zamknięciu 

drzwi na klucz…

WYWIAD
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RüSE jest firmą założoną przez Mariusza Sobczyka i Emila 
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DŁ – Jak to jest, że Polak jest wiceprezesem Cisco?
MK – To może powiem trochę o mojej historii. Studiowałem na warszawskiej SGPiS (dawna 

nazwa SGH, przyp. red.) handel zagraniczny. Nie skończyłem go, bo w 1988 roku dostałem 

praktykę w IBM i wyjechałem do USA. Po 2,5 roku razem z żoną przenieśliśmy się do Doliny 

Krzemowej. Pracowałem w 3Com, paru startupach i w końcu trafiłem do Cisco. Na początku 

zajmowałem się tam budowaniem różnych biznesów. W pewnym momencie uznaliśmy, że 

chcemy coś zrobić z internetem rzeczy i budować ten rynek. Wtedy zacząłem prowadzić 

pierwszy w Cisco dział zajmujący się tą tematyką. A potem zająłem się innowacją – budowa-

niem nowych biznesów z klientami i partnerami.

DŁ – To w końcu internet rzeczy czy internet wszechrzeczy?
MK – Jedno i drugie (śmiech).

DŁ – Jaka jest poprawna definicja?
MK – Po prostu internet rzeczy.

DŁ – To skąd się wzięło określenie „internet wszechrzeczy”?
MK - Chcieliśmy przekazać, że to, że wszystkie rzeczy łączą się i komunikują ze sobą, to jest 

tylko pierwszy krok – połączone urządzenia są podstawą „digital transformation”. Po czasie 

doszliśmy jednak do wniosku, że możemy to samo przekazać, używając definicji „internet 

rzeczy”.

DŁ – Dla zwykłego Kowalskiego internet rzeczy to są urządzenia przede wszystkim 
związane z inteligentnym domem, czyli na przykład sterowanie oświetleniem, termo-
statami, włączanie z poziomu telefonu automatycznego podlewania w ogródku. Tego 
typu rozwiązania.
MK – Też to wszystko mam (śmiech).

DŁ – Natomiast jak rozmawiamy, to przedstawiasz internet rzeczy kompletnie z dru-
giej strony. Nieoczywistej dla zwykłego użytkownika.
MK – Faktycznie, jak się powszechnie rozmawia, to internet rzeczy to są te przykładowe 

„połączone lodówki”. Jest to trochę nieporozumienie. Internet rzeczy dzieje się przede 

wszystkim w biznesie. Wiele startupów koncentruje się na idei inteligentnego domu. 

Większość producentów ma w swojej ofercie tego typu rozwiązania. Rzeczywiście, jeśli pod-

łączysz do internetu pralkę czy lodówkę, to jest to nawet przydatne. Można je zdalnie moni-

torować. Jeszcze nie jesteśmy jednak na etapie, że te wszystkie wspomniane urządzenia 
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same się ze sobą komunikują. Są już wstępnie wprowadzane pierwsze na rynku zastosowa-

nia, takie jak zajmowanie się starszymi ludźmi czy ochrona domu, ale nie jest to nadal roz-

wiązanie na masową skalę. Wydaje mi się, że za parę lat to się rzeczywiście stanie.

DŁ – Jaka jest przyszłość?
MK – Myślę, że już nawet za pięć lat będziemy używali takich systemów, które będą 

powszechne. Wierzę w to, że potrzebne są nowe modele biznesowe, których jeszcze nie 

mamy, a które spowodują, że ludzie chętnie będą instalować tego typu rozwiązania i nie 

tylko dlatego, że będą im się fajnie, automatycznie zamykały żaluzje. Do tej pory jeszcze nie 

widziałem takich pomysłów.

DŁ – Czy mamy się bać tego internetu rzeczy?
MK – Ja bym się nie bał. Widzę teraz, na przykładzie zastosowań w przemyśle, że bardzo 

dużo ciekawych tematów się toczy. Na przykład ulepszanie procesów. Dawałem ciekawy 

przykład Harleya-Davidsona, który dzięki wprowadzeniu internetu rzeczy do procesu pro-

dukcyjnego doprowadził do skrócenia produkcji customizowanych modeli z 18 miesięcy do 
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2 tygodni, bez podnoszenia cen i zwiększania kosztów produkcji względem podstawowego 

modelu. Kolejny przykład to zastosowania w rolnictwie, tak zwane precyzyjne rolnictwo 

(precise agriculture), gdzie można zmniejszać zużycie wody, żeby na przykład pomidory, 

które produkujesz, były rzeczywiście świeże i dojrzałe, gdy je zrywasz. Jak widzisz, będzie 

dużo ciekawych zastosowań, z których będziemy wszyscy korzystali.

DŁ – Z tego, co opowiadasz, to robi się trochę taki „skynet”…
MK – Masz rację… internet rzeczy to nie jest to, że te wszystkie urządzenia łączą się ze sobą. 

To chodzi o to, że jest wymiana danych między nimi i te dane wykorzystujemy. Na przykład 

wchodzimy do sklepu i za pomocą swojego telefonu możemy „przymierzyć” nowe ubranie 

czy też dostajemy 20% zniżki na buty, bo byliśmy w tym samym miejscu niedawno i robili-

śmy zakupy. Wydaje mi się, że będzie dużo bardzo ciekawych zastosowań.

DŁ – Czyli definicję internetu rzeczy traktujesz dużo szerzej.
MK – Internet rzeczy jest tą podstawą, platformą, którą wykorzystujemy do zbierania 

danych, które wszystkie urządzenia generują. Sztuczna inteligencja, „deep learning”, ML, VR, 

to wszystko polega na tym, że wszystko jest ze sobą połączone.

DŁ – Dlatego powstała książka „Building the Internet of Things”?
MK – Tak. Za dużo według mnie koncentrowaliśmy się na tym, jaka wspaniała będzie przy-

szłość, jakie wspaniałe są te urządzenia ze sobą połączone, a za mało na tym, aby to wszystko 

miało sens. Dlatego ta książka jest takim praktycznym podręcznikiem dla ludzi, którzy prowa-

dzą biznes, hotele, szpitale, i coś słyszeli na temat internetu rzeczy, ale nie bardzo wiedzą, od 

czego zacząć i co z tym zrobić. Starałem się dać im dużo przykładów, jak ich koledzy stosują 

internet rzeczy, co robić, a czego nie. Uważam, że każda firma powinna zacząć podróż w inter-

net rzeczy. To nie jest kwestia, że połączysz ze sobą wszystkie rzeczy, to jest to, że dzięki temu 

będziesz mógł zacząć stosować AI czy zupełnie nowe technologie, które zmienią Twoją firmę, 

relacje z klientami i model biznesowy. Jeśli teraz nie zaczniesz, to będziesz do tyłu.

DŁ – Czyli napisałeś książkę, bo takiej nie było. Tak jak z iMagazine – zacząłem go 
wydawać, bo nie było takiego magazynu na rynku.
MK – Dokładnie tak, ale na początku nie myślałem o tym, aby napisać książkę.

DŁ – Twoja książka to bardzo duży sukces. Jest bestselerem.
MK – Stała się bestselerem i byłem zaskoczony, że aż tyle osób ją doceniło, bo nie jest 

to książka dla masowego odbiorcy. Jednak trafiła na prestiżową listę „New York Times” 

WYWIAD Maciej Kranz, o budowaniu internetu rzeczy
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[https://www.nytimes.com/books/best-sellers/2016/12/11/business-books/]. W „Fortune” tra-

fiła też na listę 10 książek, które powinien przeczytać każdy przedsiębiorca [http://fortune.

com/2016/12/23/business-books-2017/]. To ewidentnie odzwierciedla, że jest rzeczywista 

potrzeba, że ludzie i firmy chcą stosować tę technologię dla korzyści biznesowych. Jest to 

pierwsza książka, która podeszła do internetu rzeczy z tego punktu widzenia.

DŁ – Kończąc, muszę się spytać… jesteśmy po wyborach. W Polsce już jakiś czas, 
a w USA świeżo. Pojawił się ostatnio temat „banu” dla imigrantów. Cisco, jak bardzo 
dużo firm z Krzemowej Doliny, opiera swoją siłę i wiedzę na pracy inżynierów z róż-
nych krajów. W tej sytuacji niewątpliwie stanowi to problem. Macie jakiś pomysł, jak 
to rozwiązać?
MK – Odpowiem nie z punktu widzenia Cisco, ale osobistego. Jak patrzymy na statystyki, 

duża część firm z listy Fortune500 czy startupów została założona przez imigrantów lub 

dzieci imigrantów. Cały system technologii Doliny Krzemowej jest oparty na tym, że jest 

otwarty dla wszystkich, niezależnie, gdzie się urodzili, żeby mieli możliwość realizować swoje 

marzenia i rzeczywiście budować coś fajnego. Wydaje mi się, że niezależnie kim jesteś, gdzie 

się urodziłeś, jaki masz kolor skóry, w co wierzysz, ważne jest, abyśmy utrzymali tego typu 

podejście. I to nie tylko jeśli chodzi o Dolinę Krzemową, ale na całym świecie. Wydaje mi się, 

że jest to podstawą do tego, abyśmy dalej się rozwijali, technologię i biznesy. Mam nadzieję, 

że ta koncepcja nadal będzie istniała… 

DŁ – Bardzo dziękuję, że udało nam się porozmawiać.

Maciej Kranz to Polak od lat mieszkający i pracujący 

w Krzemowej Dolinie. Swoje 30-letnie doświadczenie 

w branży rozwiązań sieciowych wykorzystuje obecnie na 

stanowisku wiceprezesa i szefa działu technologii korpora-

cyjnych Cisco. W swojej najnowszej książce, „Building the 

Internet of Things”, oferuje decydentom biznesowym prak-

tyczne rady dotyczące tego, jak i dlaczego należy obecnie 

wdrażać internet rzeczy.

dominiklada

WYWIAD Maciej Kranz, o budowaniu internetu rzeczy
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DZIEŃ DOBRY, 
FIBARO

PAWEŁ OKOPIEŃ

Inteligentny dom nie jest już science fiction, w ciągu dwóch dekad zmieniło się 
naprawdę dużo w tej materii. Dlatego właśnie rozpoczynam długoterminowe 

testy systemu od Fibaro. Zapowiada się na świetną przygodę, ale zanim wyruszy 
się w jakąkolwiek podróż, należy się przygotować i o tym właśnie będzie mowa.

Dzień dobry, Fibaro
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DZIEŃ DOBRY, 
FIBARO

PAWEŁ OKOPIEŃ

Inteligentny dom nie jest już science fiction, w ciągu dwóch dekad zmieniło się 
naprawdę dużo w tej materii. Dlatego właśnie rozpoczynam długoterminowe 

testy systemu od Fibaro. Zapowiada się na świetną przygodę, ale zanim wyruszy 
się w jakąkolwiek podróż, należy się przygotować i o tym właśnie będzie mowa.

Dzień dobry, Fibaro
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Do testów dostałem centralkę 

w wersji lite, dwa czujniki drzwi, 

czujnik ruchu, czujnik zalania, 

czujniki do włączników światła 

oraz czujniki do sterowania roletami. To dość skromny zestaw, który i tak kosztuje około 

5 tysięcy złotych. Aby w pełni wyposażyć średniej wielkości dom, potrzebujemy przynaj-

mniej kilkunastu czujników. Inteligentny dom to przede wszystkim gadżet podnoszący 

komfort życia, a nie inwestycja na przykład w oszczędności zużycia energii. Choć oczywi-

ście przy odpowiednimi wykorzystaniu jest to możliwe.

Fibaro w obecnej wersji korzysta z technologii 

Z-Wave, nie jest więc bezpośrednio kompatybilny 

z Apple HomeKit. Jednocześnie firma ma w swojej 

ofercie już czujniki działające z Apple HomeKit, sprze-

daje je niezależnie od systemu. Nie zdecydowałem się 

na wersję z HomeKit, ponieważ w tym wariancie przy-

najmniej na razie nie ma sensorów instalacyjnych, są 

jedynie rozwiązania plug and play. 

SPRZĘT Dzień dobry, Fibaro
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Gdy jeszcze parę lat temu chcieliśmy skorzystać z rozwiązań Smart Home, byliśmy skazani 

na kompletną instalację i to na etapie budowy lub generalnego remontu. Kompleksowe 

rozwiązania były dostępne jedynie w wersji przewodowej. Obecnie oprócz Fibaro znaj-

dziemy kilka systemów, które działają bezprzewodowo. Ma to dwie zalety. Po pierwsze 

niemal wszystko możemy podłączyć sami, bardzo szybko i bez większych problemów. 

W dodatku możemy to zrobić w dowolnym momencie. Oznacza to, że każdy dom czy 

mieszkanie możemy zamienić w inteligentne i zajmie nam to co najwyżej kilka godzin. Po 

drugie nie musimy od razu wydawać wielu tysięcy na kompletny system. Możemy zacząć 

od małego zestawu i powoli, wedle potrzeb i zasobów, go rozbudowywać. Pozwala to też 

na własnym przykładzie przetestować, czy rzeczywiście inteligentny dom nam się spraw-

dzi i czy potrzebujemy go już teraz w takiej formie.

Fakt, że system możemy zainstalować praktycznie w każdym domu lub mieszkaniu 

i w każdym momencie, nie zwalnia nas z myślenia i planowania. Aby inteligentny dom 

miał sens, musimy o tym pomyśleć już wcześniej. Zwłaszcza gdy dom budujemy sami lub 

możemy mieć wpływ na pewne elementy. Planowanie nam będzie szczególnie potrzebne, 

gdy zaczynamy od małego zestawu. Wtedy musimy przemyśleć, gdzie system będzie naj-

bardziej potrzebny i najbardziej efektywny.  Na przykład inteligentne gniazdka montujmy 

tam, gdzie mamy newralgiczne urządzenia. Jeśli zdarza nam się zapomnieć wyłączyć 

żelazko albo się o to zwykle martwimy, to właśnie tam zastosujmy takie gniazdko. Możemy 

je też zamontować za sprzętem RTV. Włączniki światła sterowane przydają się szczególnie 

przy oświetleniu zewnętrznym. Natomiast te uruchamiane czujnikiem ruchu są najlepszym 

rozwiązaniem do korytarzy.

Dzień dobry, Fibaro
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Pamiętajmy też, że Fibaro i inne tego 

typu systemy to jeszcze nie wszystko. 

W czasie budowy pomyślmy o roz-

prowadzeniu sieci kablowej, koszty 

przewodów nie są duże, a czasem 

mogą być sporym ułatwieniem. 

W dużym domu sprawdzi się nie 

tylko robot odkurzający, ale też odku-

rzacz centralny. Natomiast kluczowe 

jest ogólne rozmieszczenie przewo-

dów elektrycznych, tak aby gniazdka 

były w funkcjonalnych miejscach 

i aby przewody pod oświetlenie były 

w dobrych miejscach. Nie jest to 

łatwe, bo większość ustaleń musimy 

podjąć na etapie gołych ścian.

Moja przygoda z inteligentnym 

domem dopiero się rozpoczyna. 

Zaczynam ją od rozplanowania, gdzie 

wykorzystać czujniki. Na iMagazine.

pl będę na bieżąco dzielił się swo-

imi wrażeniami z testów Fibaro. Sam 

jestem ciekaw, czy warto.

paweloko

Dzień dobry, Fibaro
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ZESTAW NETATMO VALVES  
TECHNOLOGIA W SŁUŻBIE OSZCZĘDNOŚCI

NORBERT CAŁA

Prawie wszyscy zaczynają zabawę ze Smart Home od tego samego. Zgadliście 
– sterowanie światłem – to przecież po pierwsze tak wygodne móc zgasić 

światło bez ruszania się z kanapy, a po drugie – tak efektowne. Nic dziwnego, 
że w podobny sposób swoją zabawę ze Smart Home zaczynają też producenci 
sprzętu. Dajmy na to Philips czy ostatnio IKEA. Ja zrobiłem dokładnie tak samo, 

ale teraz z perspektywy kilku lat zacząłbym inaczej.

Zestaw Netatmo Valves – technologia w służbie oszczędności
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Zdecydowanie bardziej przydatne, ale i również ekonomicznie opłacalne jest zainwesto-

wanie w system sterowania ogrzewaniem. Jeśli mieszkamy w domu i mamy własny system 

ogrzewania, to możemy zainstalować smarttermostat do pieca, pewnie uda się nam oszczę-

dzić jakieś sumy na ogrzewaniu. Ale nie będzie to bardzo dużo, bo przecież i tak pewnie 

mieliśmy tak zaprogramowany klasyczny termostat, żeby nie grzał w nocy ani w czasie, 

kiedy jesteśmy w pracy. Dużo większy problem mają mieszkańcy bloków. Miejska ciepłownia 

dostarcza ciepłą wodę do kaloryferów czy jesteśmy, czy nie ma nas w domu, 24 h na dobę. 

Lokatorzy zaś najczęściej są rozliczani z ilości przyjętego ciepła, płacą więc dużo więcej, niż 

potrzebują. Oczywiście można zakręcić kaloryfer przed pójściem spać lub przed wyjściem 

z domu do pracy, ale nie oszukujmy się, kto z nas to robi.

Trzeba zaprzęgnąć do tego system, czyli głowice na kaloryfery, które same będą się zakrę-

cały wtedy, kiedy trzeba. Jednymi z pierwszych, które widziałem, były produkty mojej ulu-

bionej firmy Netatmo. Ich prezentacja odbyła się na targach IFA we wrześniu 2016 roku. 

Miały trafić do sklepów przed sezonem grzewczym i w sumie się udało, ale… rok później. 

Nie należy się przejmować, w końcu Netatmo jest francuskie, a Francuzi tak mają [nie tylko 

Francuzi tak mają – przypis korekty]. Nie trzymają się terminów, ale też lubują się w rzeczach 

ładnych. Netatmo Smart Radiator Valve, bo tak się nazywa ta głowica, jest zaś bardzo ładna. 

Nic dziwnego, podobnie jak w niektórych innych produktach tej firmy za projektem stoi sam 

Philippe Starck. To guru europejskiego designu przemysłowego.

Głowica jest niewiele większa od klasycznej głowicy, jaką znajdziemy na naszych kaloryfe-

rach. Jest jednak od niej zdecydowanie ładniejsza. Ma kształt idealnego walca, a wykonana 

jest z przeźroczystego, lekko chropowatego i matowego plastiku, pod którego warstwą 

jest białe tworzywo. W zestawie dołączono kilka naklejek w różnych odblaskowych kolo-

rach, które naklejone pod spodem urządzenia dają przezroczystemu plastikowi zabarwienie 

w kolorze naklejki. W jednej z części głowicy 

umieszczono wyświetlacz w technologii elek-

tronicznego papieru, który wyświetla aktu-

alną temperaturę oraz w przypadku zmiany 

wyświetla temperaturę, którą chcemy doce-

lowo mieć. Zastosowanie takiego wyświetla-

cza powoduje, że głowica na jednym zestawie 

dwóch baterii AA potrafi działać przez rok do 

dwóch. Niezaprzeczalnie głowica to śliczny 

produkt i nawet jeśli macie designerskie kalo-

Głowica jest niewiele większa od 
klasycznej głowicy, jaką znajdziemy 

na naszych kaloryferach. Jest 
jednak od niej zdecydowanie 

ładniejsza.

Zestaw Netatmo Valves – technologia w służbie oszczędności
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ryfery w mocno eksponowanych częściach mieszkania, to nie 

popsują one wystroju.

Głowice jednak najpierw trzeba zamontować na kaloryferze. 

Producent obiecuje, że nie powinno to zająć więcej niż kilkana-

ście minut i powinno się obejść bez żadnych narzędzi oprócz 

śrubokręta. Jeśli jednak zaczniecie się wczytywać w instrukcję, 

to okaże się, że to wcale nie jest łatwe, wcale nie zajmuje dzie-

sięć minut, a co najgorsze instrukcja tego nie ułatwia. W paczce 

z głowicą znajdziecie sporo różnych adapterów (M30 × 1.5, M30 

× 1.0, M28 × 1.5 Danfoss RAVL, Danfoss RA, Giacomini), któ-

rych musicie użyć, żeby Netatmo Valves nakręcić w miejsce 

naszej starej głowicy. Głowice w kaloryferze sterują tempera-

turą kaloryfera, wciskając odpowiednio mocno bolec regu-

lujący przepływ wody przez kaloryfer. W Netatmo Valves ten 

bolec jest elektrycznie popychany. Niestety po założeniu gło-

wicy nie mamy pewności, czy wybraliśmy odpowiednią przej-

ściówkę i zapewniliśmy dobrą odległość głowicy od kaloryfera. 

Instalacja więc nie jest tak prosta, choć powinna się udać na 

90% kaloryferów. Niestety te występujące w Polsce w więk-

szości przypadków wymagają użycia przejściówki. W moim 

przypadku (znam inne podobne opinie) namęczyłem się z tym 

trochę, ale w końcu się udało. Mam tu małą poradę, nie czytaj-

cie instrukcji, instalujcie to „na czuja”.

Choć Netatmo Valves to produkt zgodny z HomeKit, to nie 

dodajemy ich bezpośrednio do naszego domu. Wymagają one 

mostku, którym może być Termostat Netatmo lub specjalny 

punkt dostępowy. Odległość głowicy od mostku to maksymal-

nie 100 m, więc problemu nie powinno być nawet w większym 

domu. W jednej instalacji możemy mieć maksymalnie 20 gło-

wic. Ja w domu mam termostat Nest, wybrałem więc wersję 

z punktem dostępowym. To właśnie ten punkt możemy dodać 

do naszego HomeKita. Tu znów pojawia się ogromna zaleta 

tego systemu. Mimo że punkt dostępowy łączy się z naszą 

siecią po Wi-Fi, to w przypadku dodawania tego produktu 

Zestaw Netatmo Valves – technologia w służbie oszczędności
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do HomeKit wystarczy zeskanować kod i tyle. Każda głowica 

w HomeKit dodaje jeden kafelek, na którym mamy pokazaną 

aktualną temperaturę, ale możemy wejść głębiej i dowolnie ją 

ustawić. Znaczy dowolnie, ale maksymalnie 30 stopni. Do kur-

nika się nie nadadzą.

Tak naprawdę to dzięki temu, że są to urządzenia zgodne 

z HomeKit, to wcale nie musimy instalować aplikacji NetAtmo, 

ale w tym przypadku ją polecam. Po pierwsze aplikacja 

pozwoli zrobić update firmware w głowicy – skalibrowanie 

i sprawdzenie stanu baterii. Co ważniejsze jednak pozwoli 

ustawić plan ogrzewania na wszystkie dni tygodnia, czyli 

ustawienie innej temperatury na noc, innej o poranku, a jesz-

cze innej przez resztę dnia. Można też ustawić offset, czyli 

różnicę temperatury zmierzonej przez głowicę, a tej, którą 

chcemy uzyskać. Wiadomo, przy kaloryferze zawsze cieplej. 

Oczywiście zawsze możemy ręcznie zmienić temperaturę, 

przekręcając głowicę. W sumie to nawet nie przekręcając, 

a jedynie lekko obracając w jedną i drugą stronę, co przekłada 

się na podniesienie i obniżenie temperatury. Po trzech godzi-

nach od takiej operacji głowica jednak wraca do pierwotnie 

ustalonego planu. Początkowo myślałem, że to wada, ale to 

jednak zaleta. Dzięki temu głowica nie będzie nam w nie-

skończoność ogrzewała mieszkania, kiedy dziecko niechcący 

ją przestawi. Dzięki temu oszczędności na ogrzewaniu mogą 

być jeszcze większe. Netatmo zapewnia, że Smart Radiator 

Valve jest w stanie ograniczyć koszty ogrzewania aż o 37%. 

To bardzo dużo i oczywiście w czasie mojego testu nie byłem 

tego w stanie sprawdzić, ale, jak napisałem na początku tego 

tekstu, oszczędności w blokach będą większe niż w domach 

z własnym piecem i jak się zastanowić, to faktycznie mogą 

oscylować w granicach 30%.

Netatmo planuje dodawanie nowych funkcji do głowic. 

Już potrafią one dostosować ogrzewanie w zależności od 

poziomu nasłonecznienia, a w przyszłości będą mogły wykryć 

Miały trafić do sklepów 
przed sezonem 

grzewczym… i w sumie 
się udało, ale rok później. 

Nie należy się przejmować, 
w końcu Netatmo jest 
francuskie, a Francuzi

 tak mają.

Zestaw Netatmo Valves – technologia w służbie oszczędności
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otwarte okno i wyłączyć na ten czas ogrzewanie. To naprawdę dobry zakup. Zestaw Valves 

Set, czyli dwie głowice i punkt dostępowy, to koszt 899 złotych, dodatkowa głowica to 

349 złotych. W przypadku 50-metrowego mieszkania w nieocieplonym bloku z wielkiej płyty 

rachunek za ciepło może opiewać na ponad 2 tysiące złotych rocznie. Czyli taki zestaw może 

się zwrócić już po dwóch latach.

PS Jeszcze bardziej brakuje mi teraz polskiej Siri. Netatmo Valves oczywiście dzięki wsparciu 

HomeKit współpracują też z Siri, jak fajnie by było powiedzieć: „Hej Siri, podnieś mi tempera-

turę w łazience o dwa stopnie”. Pomarzyć dobra rzecz.

norbertcala
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CZUJNIKI FIBARO HOMEKIT 
ZMYSŁY SMART DOMU

NORBERT CAŁA

Gdy kilka lat temu polska firma Fibaro wchodziła na rynek, świat automatyki 
domowej był bardzo hermetyczny. Systemy za grube sumy, które wymagały 

godzin prac instalatorów. Fibaro, prezentując system oparty o protokół 
Z-Wave, wygadało na ich tle jak zabawka dla dzieci. Wszystko działające 
bezprzewodowo, względnie tanie, dające się zainstalować przez średnio 

ogarniętego bohatera w swoim domu.

Czujniki Fibaro HomeKit – zmysły smart domu
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Od tamtej pory minęło trochę czasu. Fibaro przez ten czas zyskało sporą renomę i zdecydo-

wało się na rozwijanie drugiej nogi swojego portfolio. Systemy zgodne z Z-Wave to jedno, 

ale naprawdę prosta automatyka domowa to wymyślony przez Apple protokół HomeKit. 

Dodatkowo to droga bardzo opłacalna marketingowo, w końcu, jeśli logo stosunkowo małej 

firmy z Polski pojawia się na oficjalnej prezentacji Apple, to „wiedz, że coś się dzieje”. iOS 11 

wnosi spore zmiany do HomeKit, a na rynku wreszcie pojawia się sporo urządzeń wpierają-

cych ten protokół. Dokładnie w tym samym czasie Fibaro prezentuje całą paletę produktów 

zgodnych z Apple'owym standardem. Jednocześnie pierwsze produkty Fibaro trafiają do ofi-

cjalnego sklepu Apple. Początkowo produkty Fibaro będą dostępne w 19 krajach: Wielkiej 

Brytanii, Niemczech, Francji, Szwajcarii, Włoszech, Hiszpanii, Szwecji, Holandii, Belgii, Polsce, 

Portugalii, Norwegii, Austrii, Czechach, Danii, Finlandii, Irlandii, Luxemburgu oraz na Węgrzech. 

Na pierwszy rzut do sprzedaży wchodzi Flood Sensor, czyli inteligentny, bezprzewodowy czuj-

nik, który poinformuje nas o możliwym zalaniu mieszkania. Oprócz tego Fibaro ma w swoje 

ofercie zgodne z HomeKit: Motion Sensor 

(czujnik ruchu), Door/Window Sensor (czujnik 

otwarcia drzwi lub okna), CO Sensor (czujnik 

czadu) oraz Single Switch (inteligentny włącz-

nik). W tym roku na berlińskich targach IFA pro-

ducent poinformował też, że wkrótce oferta ta 

zostanie poszerzona o kolejne dwa urządzenia: 

Wall Plug (inteligentne gniazdko) i The Button 

(fizyczny włącznik sekwencji).

Systemy zgodne z Z-Wave to jedno, 
ale naprawdę prosta automatyka 

domowa to wymyślony przez Apple 
protokół HomeKit.

SPRZĘT Czujniki Fibaro HomeKit – zmysły smart domu
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Postanowiłem więc przetestować dostępne już elementy 

HomeKit z Polski. W moje testowe ręce trafiły cztery moduły: 

Flood Sensor, Motion Sensor, Door/Window Sensor oraz CO 

Sensor. Każdy z produktów jest naprawdę dobrze wykonany 

w białym kolorze oraz, co może zaskakiwać, na spodzie ma 

napis „Made in Poland”. Fibaro nie tylko projektuje w Polsce, 

nie tylko prowadzi marketing z Polski, oni też w Polsce produ-

kują. Daleki jestem od nacjonalistycznych zapędów, ale pokaż-

cie mi innego producenta elektroniki w Polsce, ba, w Europie, 

który produkuje w swoim kraju, a nie w Chinach. Czy dzięki 

temu producent zyskuje jakąś przewagę? Na pewno jedną, 

jego produkty ciężej kopiować. Przyjrzyjmy się po kolei wszyst-

kim testowanym produktom.

Flood Sensor Jest to bezprzewodowy czujnik, który poinfor-

muje nas o możliwym zalaniu mieszkania. Działa oczywiście na 

bateriach, które powinny wystarczyć na dwa lata. Jest płaski 

i dość mały, dzięki czemu łatwo go umieścimy na przykład pod 

szafkami w łazience. Flood Sensor może działać samodzielnie, 

uruchamiając intensywny dźwięk alarmowy po wykryciu wody 

lub jako element Apple HomeKit. Komunikuje się z telefonem za 

pomocą Bluetooth, zresztą dokładnie tak samo, jak cała reszta 

urządzeń Fibaro HomeKit. Czyli aby mieć powiadomienia, gdy 

jesteśmy poza domem, musimy mieć w domu Apple TV 4Gen 

albo nowsze lub iPada z minimum iOS 10. W czasie dodawa-

nia do HomeKit natkniemy się na małą przeszkodę, zazwyczaj 

kodu dodawania szukamy na danym urządzeniu. Fibaro zrobiło 

inaczej, ten kod mamy na specjalnej książeczce w pudełku. Nie 

wyrzucajmy więc pudełka zbyt szybko do kosza, bo będziemy 

mieli problem. Książeczkę warto opisać miejscem instalacji 

czujnika i schować do teczki z opisem „Ważne Dokumenty”. 

Ta uwaga dotyczy wszystkich produktów Fibaro HomeKit. Po 

dodaniu do naszego „domu” pojawiają się nam dwa kafelki. 

Jeden to czujnik zalania, który informuje, czy jest zalanie, czy nie 

ma. Drugi to wskazanie temperatury. Sporo osób narzeka na to, 

że produkty Fibaro mają zawsze aktywny czujnik temperatury. 

Czujniki Fibaro HomeKit – zmysły smart domu
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Trochę w tym prawdy, bo to może zaciemniać obraz w aplikacji 

zarządzającej. Dzięki współpracy z HomeKit czujnik połączony 

na przykład z elektrozaworem jest w stanie uratować nasz dom 

przed zalaniem, gdy my jesteśmy na wakacjach. Urządzenie 

wykrywa wodę za pomocą trzech specjalnych teleskopo-

wych sond, które zapewniają mu pewny kontakt z powierzch-

nią. Sprawdziłem jego działanie, symulując zalanie w łazience 

i wykrywa już bardzo mały wyciek, wysyłając powiadomienie 

oraz włączając wbudowany sygnał ostrzegawczy. Jego cena 

wynosi 299,00 złotych i jest to jedyny czujnik zalania zgodny 

z HomeKit, jaki jest dostępny na rynku.

Motion Sensor Czujnik ruchu Fibaro przypomina gałkę oczną 

i jest mniej więcej tej samej wielkości. Oczywiście jest zasi-

lany bateryjnie i również powinien wytrzymać dwa lata bez 

wymiany baterii. Dzięki temu, że jest bezprzewodowy, nie 

mamy żadnych ograniczeń w instalacji. Wystarczy sobie 

wybrać miejsce i go tam przyczepić. Procedura dodawania 

do HomeKit jest identyczna z czujnikiem zalania i też należy 

pamiętać o zachowaniu książeczki z kodem autoryzacyjnym. 

Po dodaniu do HomeKit pojawią się nam trzy różne kafelki. 

Czujnik ruchu, który może być wyzwolony lub nie, czujka 

temperatury oraz czujnik oświetlenia, który podaje bieżącą 

jasność w luksach. Niestety aktualnie HomeKit praktycznie 

nie potrafi wykorzystać informacji o bieżącej jasności i podaje 

ją tylko informacyjnie. Szkoda, bo można sobie wyobrazić 

sporo automatyzacji opartej o tę informację. Motion Sensor 

ma też wbudowany akcelerometr, który wykryje zmianę 

położenia lub próby otwarcia obudowy, te informacje nie 

są dostępne z poziomu HomeKit. Czujnik ruchu jest bardzo 

dobrze skalibrowany, praktycznie nie miałem żadnych pro-

blemów z działaniem podczas całego testu. Wykrywa ruch 

dokładnie wtedy, kiedy on występuje i to niezależnie od 

oświetlenia. Jeśli byście jednak nie byli do końca zadowoleni, 

to z aplikacji Fibaro da się go dodatkowo skalibrować. Motion 

Sensor kosztuje 299 złotych.

Naprawdę małe rozmiary, 
niewiele większe od baterii 

AA sprawiają, że jest niemal 
niezauważalny, szczególnie 

że możemy go zamówić 
w 7 różnych kolorach, 

dostosowanych do stolarki 
okiennej.

Czujniki Fibaro HomeKit – zmysły smart domu
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Door/Window Sensor – ten czujnik to najmniejszy i podobno najlepiej zaprojektowany czuj-

nik otwarcia i temperatury dostępny na rynku. Naprawdę małe rozmiary, niewiele większe 

od baterii AA, sprawiają, że jest niemal niezauważalny, szczególnie że możemy go zamówić 

w siedmiu różnych kolorach dostosowanych do stolarki okiennej. Składa się z dwóch ele-

mentów, jeden mocujemy na części ruchomej drzwi lub okna, drugi na przykład na oścież-

nicy. Obie części są wyposażone w taśmę przylepną, która mogłaby być mocniejsza. W moim 

przypadku musiałem nalepić własną taśmę, bo ta firmowo nalepiona nie chciała utrzymać 

czujnika. Odległość, z jakiej czujnik wykrywa otwarcie lub zamknięcie, jest dość duża. W prak-

tyce może być to nawet około 2 cm między sensorem a czujnikiem, ważne, żeby oba ele-

menty umieścić tak, aby pokrywały się znaczniki. To znacząco ułatwia instalację. Po dodaniu 

do HomeKit pojawią się nam dwa dodatkowe kafelki, jeden to informacja o stanie sensora 

– zamknięty lub otwarty, drugi to temperatura. Właśnie w przypadku tego czujnika informa-

cja o temperaturze jest najbardziej uciążliwa. Jeśli w danym pomieszczeniu mamy cztery takie 

czujniki, na przykład na trzech oknach i jeden na drzwiach, to będziemy mieli cztery pomiary 

temperatury. Nie wiem, czy jest to do czegoś potrzebne. FIBARO Door/Window Sensor ma też 

funkcję własnej ochrony i natychmiast poinformuje nas o próbach zdemontowania lub otwar-

cia obudowy czujnika. Niestety te informacje nie są dostępne z poziomu HomeKit, a jedynie 

z własnej aplikacji Fibaro. W czasie testów nie zauważyłem absolutnie żadnych problemów 

z działaniem czujnika, reaguje w punkt. Cena tego czujnika to 259 złotych.

Czujniki Fibaro HomeKit – zmysły smart domu
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CO Sensor to jedno z ważniejszych urządzeń w ofercie Fibaro. CO Sensor jest bowiem urzą-

dzeniem chroniącym życie. Co roku słyszymy o zaczadzeniach, a ten czujnik potrafi wykryć 

bezwonny i niewidoczny czad, czyli właśnie tlenek węgla (CO). Taki czujnik musi działać 

perfekcyjnie, dlatego przeszedł badania potwierdzające zgodność z normą EN 50291-1:2010, 

prowadzone w akredytowanym laboratorium badawczym BSI Group. CO Sensor jest przy 

tym urządzeniem autonomicznym. Nie musimy go wcale dodawać do HomeKit, żeby dzia-

łał poprawnie. Wbudowano w niego bardzo mocną syrenę, która zaalarmuje nas o wykryciu 

czadu. Oczywiście, jeśli dodamy go do HomeKit, oprócz syreny dostaniemy powiadomie-

nie na telefon oraz będziemy mogli np. włączyć światła w domu lub wykonać inną akcję. 

Sam czujnik w HomeKit podaje informacje, czy wykryto CO, czy nie, a także podaje bieżący 

i szczytowy ich poziom w jednostkach ppm. W aplikacji Fibaro dostaniemy ponadto histo-

ryczne wykresy poziomów stężenia CO. Tak jak wszystkie inne czujniki Fibaro także i ten 

ma wbudowany pomiar temperatury. Jego wygląd jest bardzo ascetyczny, białe, niewielkie 

kółeczko nie powinno przeszkadzać w żadnym pomieszczeniu. Jak cała reszta czujników 

Fibaro działa na bateriach do dwóch lat. Cena to 299 złotych.

Czujniki Fibaro HomneKit praktycznie nie mają wad. Są ładnie wykonane, proste w instalacji, 

działają perfekcyjnie. Praktycznie pokrywają w większości zapotrzebowanie na informacje 

o zdarzeniach w naszym smart domu. Niestety sam HomeKit mimo wielu lat rozwoju cią-

gle nie jest systemem idealnym. Ciągle niektóre rzeczy wygodniej robić z aplikacji natywnej, 

a inne z aplikacji przeznaczonej dla danego urządzenia. To jednak najprostszy system automa-

tyki domowej na rynku, a mnogość urządzeń od różnych firm powoduje, że jest bardzo łatwo 

skalowany i rozwijalny. Fibaro znakomicie wpisuje się w ten nurt.

Ocena iMagazine       

http://www.twitter.com/norbertcala
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NETATMO HEALTHY HOME COACH 
WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ, ABY MIESZKAŁO SIĘ LEPIEJ

Jeśli śledzicie mnie na Twitterze, to na pewno już nieraz widzieliście, jak pisałem, że 
ten rok będzie rokiem Apple HomeKit. Praktycznie co kilka dni pojawiają się nowe 
urządzenia zgodne z tym standardem automatyki domowej. Apple po raz kolejny 

udało się zbudować system, który jest oderwany od konkretnego producenta i pozwala 
zautomatyzować dom, dobierając sobie różne elementy od różnych producentów. 

NORBERT CAŁA

Netatmo Healthy Home Coach – warto wiedzieć więcej...
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Urządzenia, które możemy podpiąć do HomeKit, da się podzielić na dwie grupy. 

Sensoryczne, czyli wykrywające coś – na przykład ruch, temperaturę, wilgotność powie-

trza lub otwarcie drzwi. Druga grupa to wykonawcze, czyli takie, które coś robią, na przy-

kład włączają lub wyłączają oświetlenie, zamykają dom, opuszczają rolety itp. Sprowadza 

się to do tego, że włączenie oświetlania za pomocą Fibaro Single Switch możemy uzależnić 

od czujnika wilgotności Netatmo. To niby bez sensu, ale się da zrobić.

Netatmo Healthy Home Coach należy do 

grupy pierwszej. Wykrywa kilka parametrów, 

które wpływają na nasz komfort w mieszka-

niu. Netatmo to jedna z moich ulubionych firm; 

jeśli widzieliście kiedyś ich produkty, jak kamera 

Welcome lub stacja pogodowa, to wygląd 

Healthy Home Coach Was nie zaskoczy. Taki 

sam aluminowy rulonik, który porównywałem, 

Healthy Home Coach dodany do 
HomeKit tworzy nam cztery czujniki: 
temperatury, wilgotności, jakości 
powietrza i stężenia dwutlenku węgla.

SPRZĘT Netatmo Healthy Home Coach – warto wiedzieć więcej...



zdaje się do niepokrojonej rolki sushi. Żeby się 

nie powtarzać, na potrzeby wizualizacji w tym 

artykule mogę porównać go do rulonu żeto-

nów w kasynie. Healthy Home Coach wyróż-

nia się kolorem. Stacja pogodowa była srebrna, 

kamera Welcome złota, a on jest w kolejnym 

Apple’owym kolorze – Rose Gold, czyli majt-

koworóżowy. U góry rulonu mamy dotykowy 

przycisk wymuszający pomiar w danej chwili 

i uruchamiający znajdujący się z przodu pasek 

wizualnie informujący o jakości powietrza. 

Zielony OK, czerwony nie OK. Proste.

Więcej informacji znajdziemy w aplikacji do 

zarządzania Healthy Home Coach. Zanim jednak 

do niej przejdę, trzeba zaznaczyć, że jak macie 

SPRZĘT Netatmo Healthy Home Coach – warto wiedzieć więcej...
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iPhone'a to wcale nie musicie jej pobierać. Możecie 

dodać urządzenie od razu do HomeKit. Warto to zro-

bić, bo nawet jeśli dodajecie urządzenie do HomeKit 

po raz setny, to za każdym razem robi to wrażenie. 

Wystarczy zeskanować telefonem kod zazwyczaj nale-

piony na urządzeniu lub wyświetlony na ekranie i tyle. 

Żadnego wpisywania haseł, dodawania sieci Wi-Fi, 

parowania itp. Tylko skanowanie kodu. Koniec.

Healthy Home Coach dodany do HomeKit tworzy 

nam cztery czujniki: temperatury, wilgotności, jakości 

powietrza i stężenia dwutlenku węgla. Czujniki tempe-

ratury i wilgotności podają ich wartości. Jakość powie-

trza daje opisowy status w stylu doskonała, dobra, zła, 

bardzo zła. Czujnik stężenia dwutlenku węgla poka-

zuje, czy został wykryty, a po wejściu w szczegóły jego 

bieżący poziom.

Tu właśnie na wierzch wychodzą niedoskonałości 

HomeKit, a w sumie to nie samego HomeKit, a natyw-

nej aplikacji do obsługi tego systemu. Testowane 

urządzenie ma jeszcze jeden sensor, czyli czujnik natę-

żenia dźwięku. Niestety nie jest on widoczny w home.

app. To jednak tylko ułomności tej aplikacji, system 

HomeKit go widzi, wystarczy wejść do aplikacji do 

urządzeń Elgato EVE – swoją drogą to jedna z naj-

lepszych, a przy tym bezpłatnych aplikacji do zarzą-

Testowane urządzenie ma jeszcze jeden sensor, 
czyli czujnik natężenia dźwięku. Niestety nie jest 

on widoczny w home.app.

Netatmo Healthy Home Coach – warto wiedzieć więcej...
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dzania HomeKit – aby zobaczyć natężenie dźwięku. 

Kolejną informacją, jakiej nie dostaniemy w standar-

dowych aplikacjach do obsługi urządzeń HomeKit, 

jest dostęp do danych historycznych. Tu z pomocą 

przychodzi aplikacja dostarczana przez Netatmo. 

Zobaczymy w niej aktualne pomiary, ale również 

dane historyczne.

Pewnie zastanawiacie się, jak różne bodźce, które 

bada to urządzenie, wpływają na nasze samopo-

czucie w domu. Suche powietrze może powodować 

swędzenie skóry, natomiast zbyt wilgotne powietrze 

sprzyja rozwojowi pleśni. Poziomy wilgotności mogą 

odgrywać ogromną rolę w zarządzaniu niepożąda-

nymi objawami astmy czy alergii. Słabo wentylo-

wane pokoje mają wyższy poziom zanieczyszczeń. 

Ogromnie zmniejsza to zdolność koncentracji. Jeśli 

sensor wykryje duży poziom zanieczyszczeń, może 

automatycznie uruchomić wentylator. Niski poziom 

dźwięku jest potrzebny, aby uzyskać dobry i spo-

kojny sen. Często zaburzenia snu mogą być powodo-

wane przez hałas, którego nie słyszymy. Warto więc 

monitorować nasze domowe środowisko, chyba jest 

to warte wydania 499 złotych.

PS HomeKit. Liczę na to, że natywna aplikacja do 

obsługi HomeKit zyska w najbliższym czasie dodat-

kowe możliwości. Wiem, że w najbliższym czasie 

pojawi się sporo nowych urządzeń wspierających 

ten system. Jestem przekonany, że w nadchodzących 

12 miesiącach nie będzie numeru iMagazine bez testu 

jakichś akcesoriów HomeKit.

Netatmo Healthy    
Home Coach             

Dane techniczne:
• Tabelka: - temperatura: 

• Zakresy: od 0°C do 50°C ; 

• Dokładność: ± 0.3°C / ± 
0.54°F - wilgotność

• Zakresy: od 0 do 100%; 

• Dokładność: ± 3% - pomiar 
poziomu CO2: 

• Zakresy: od 0 do 5000 ppm; 
Dokładność: ± 50 ppm lub 
± 5% - poziom dźwięku: 

• Zakresy: od 35 dB do 120 dB

norbertcala

Netatmo Healthy Home Coach – warto wiedzieć więcej...

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/norbertcala
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MACIEJ NOWAKOWSKI

Przez ostatni miesiąc miałem przyjemność testować najnowszą wersję zamka 
sterowanego smartfonem GerdaLock V3. Względem poprzednika produkt 
został całkowicie przeprojektowany. Poprzednio zamek wydawał się dość 

toporny, plastikowy front mógł sprawiać wrażenie nieco tandetnego i wiele 
osób narzekało na jego wygląd. Obecnie do jego budowy wykorzystano 

anodyzowane aluminium, które z pewnością jest bardziej eleganckie.

GERDALOCK V3 
KROK W STRONĘ PRZYSZŁOŚCI

SPRZĘT GerdaLock V3 – krok w stronę przyszłości
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Nowa wersja jest zgrabniejsza, a także znacznie szybsza i silniejsza. Bez problemu poradzi 

sobie z bardziej topornymi drzwiami.

Podobnie jak w poprzednich wersjach zamek pasuje do drzwi z typową europejską 

wkładką profilową. Większość konkurencyjnych rozwiązań jest projektowanych na rynek 

amerykański, w związku z tym ich instalacja na europejskich drzwiach często nie jest moż-

liwa. W przypadku GerdaLock otrzymujemy atestowaną wkładkę GERDA PRO System, 

która od strony zewnętrznej nie różni się niczym od tradycyjnych, a wraz z nią pięć stan-

dardowych kluczy, gdyby smartfon odmówił posłuszeństwa. Nie ma też problemu, aby 

w razie potrzeby domówić dodatkową tradycyjną wkładkę pasującą do tych kluczy. 

Załączone baterie powinny wystarczyć na około rok pracy. Oczywiście, o ich niskim pozio-

mie naładowania poinformuje nas z odpowiednim wyprzedzeniem aplikacja mobilna.

GerdaLock V3 łączy się ze smartfonem poprzez Bluetooth, a cała transmisja jest kodowana 

256-bitowym algorytmem AES. Na pewno niejeden z Was zastanawia się, czy zapew-

41
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nia to odpowiednio wysoki poziom bezpieczeń-

stwa. Moim zdaniem, jeśli ktokolwiek będzie chciał 

dostać się do Waszego domu, to nie będzie tra-

cił czasu na zabawę w łamanie algorytmu AES. 

Włamywacz wybierze tradycyjne sposoby i kom-

pletnie nie będzie miało znaczenia, czy zamek od 

strony wewnętrznej był smart, czy też nie.

Aplikacja współpracująca z zamkiem pozwala na 

zaawansowane kontrolowanie dostępu. Możliwe 

jest dodawanie kont użytkowników i przydzielanie 

im dostępu stałego, cyklicznego – w określone dni 

tygodnia i godziny, a także czasowego – pomię-

dzy konkretnymi datami, a nawet godzinami. Jeśli 

utknęliśmy w korku, a pod naszymi drzwiami czeka 

rodzina, to możliwe jest przekazanie klucza zdalnie 

przez ich smartfon. Wystarczy, że zainstalują aplika-

cje GerdaLock, której nadamy dostęp do naszego 

zamka.

W nowej wersji aplikacji automatyczne otwieranie 

zostało rozszerzone o obsługę iBeaconów Estimote 

Proximity. Dotychczas odbywało się ono jedynie 

na podstawie geolokalizacji. Nie działało to jednak 

dobrze wewnątrz budynków. Dzięki wykorzystaniu 

geolokalizacji i iBeaconów można określić odle-

głość, w jakiej się znajdujemy od drzwi, z dokład-

nością do kilku metrów. Zadaniem iBeacona jest 

wybudzenie aplikacji GerdaLock, która łączy się 

z zamkiem i następuje automatyczne otwarcie. 

Geolokalizacja powoduje, że gdy przebywamy 

w mieszkaniu, zamek nie będzie się wciąż otwie-

rał i zamykał. Automatyczne otwarcie odbędzie się 

dopiero po opuszczeniu strefy i ponownym powro-

cie do niej.

GerdaLock V3 – krok w stronę przyszłości
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Drugą przydatną funkcją jest automatyczne 

zamykanie po określonym czasie. Po wejściu do 

mieszkania nie muszę pamiętać o „zakluczeniu” 

zamka. Odbywa się to samoczynnie po 20 sekun-

dach. Automatyczne zamykanie działa także, gdy 

otworzymy zamek za pomocą klucza czy pokrę-

tła od wewnątrz. Po wyjściu z mieszkania zamek 

sam zamyka za nami drzwi.

Dobra technologia powinna być przeźroczy-

sta dla użytkownika. Tylko w takim przypadku 

po pewnym czasie nie potrafimy bez niej żyć. 

GerdaLock zmienił sposób, w jaki korzystam 

z drzwi wejściowych do domu. Podchodzę, łapię 

za klamkę i wchodzę do środka. Nie szukam już 

kluczy po kieszeniach, a nawet ich nie potrze-

buję. Już raz zostawiłem klucze w pracy i zupeł-

nie nie odczułem ich braku, a co ważniejsze, 

nie musiałem się po nie wracać. Myślę, że tak 

wygląda nasza przyszłość. Bez kluczy do domu, 

auta, bez dokumentów, bez kart płatniczych czy 

gotówki. Wszystko w formie elektronicznej na 

naszym nadgarstku. GerdaLock prowadzi nas 

w stronę tej przyszłości.

W skład zestawu GerdaLock V3 wchodzi zamek, 

atestowana wkładka GERDA PRO System oraz 

voucher na usługę profesjonalnego montażu. 

Jest on dostępny w iSpotach w cenie 1249 zło-

tych. Jeśli posiadacie poprzednią wersję, to 

możecie go wymienić w ramach specjalnej akcji 

w cenie 399 złotych.

macnow

GerdaLock V3 – krok w stronę przyszłości
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PAWEŁ OKOPIEŃ

Wreszcie w domu śmiga mi sieć bezprzewodowa tak jak powinna. Co prawda 
wbrew zapewnieniom producenta są jeszcze białe plamy, ale jest sukces! Od 
piątku korzystam z TP-Link Deco M5 – czas na pierwsze wrażenia z nowego 

podejścia do domowego Wi-Fi.

TP-LINK DECO M5  
– PIERWSZE WRAŻENIA Z WI-FI MESH

SPRZĘT TP-Link Deco M5 – pierwsze wrażenia z Wi-Fi Mesh
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Z domowym Wi-Fi jest dobrze, gdy mamy niewielkie mieszkanie, sąsiedzi nie zakłócają 

naszej sieci albo rozstawimy w całym domu repeater sygnału, konfiguracja przejdzie gładko 

i nic prędzej czy później się nie rozwali. To, że da się tak zrobić, to wiem, słyszałem, że 

u kogoś się udało. Niestety praktyka swoje, a codzienność swoje. Ostatnie dwa tygodnie 

walczyłem z siecią, bazując na routerze LTE TP-Link Archer MR200, TL-WE810N oraz Archer 

C9. Efekt był mizerny niestety, komunikacja urządzeń zawodziła, zasięg nie docierał tam, 

gdzie powinien. Myślałem o wzmacniaczu sygnału innych repeaterach sygnału.

Ostatecznie redakcyjni koledzy na Slacku poradzili spróbowania czegoś z Wi-Fi Mesh. 

Szybka lektura i wiedziałem, że to jest to! Po chwili złapałem się za głowę i z bólem spoj-

rzałem na kartę kredytową. Niestety większość rozwiązań jest cholernie droga. W pewnym 

momencie napaliłem się na Google Wi-Fi. Stwierdziłem, że raz można zaufać Google. Na 

szczęście Wojtek Pietrusiewicz natychmiast mnie od tej myśli odwiódł. Znając wieczną betę 

Google i ich skłonność do porzucania projektów, była to słuszna decyzja. W dodatku też 

oszczędziłem kilkadziesiąt euro (to właśnie w tej walucie dokonywałem zakupu). W środę 

SPRZĘT TP-Link Deco M5 – pierwsze wrażenia z Wi-Fi Mesh
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zdecydowałem się na zakup TP-Link Deco M5, któ-

rego w Polsce jeszcze na większości sklepowych półek 

nie uświadczymy. W Komputroniku był przez chwilę 

ponoć dostępny, ostatecznie kupiłem go z Amazon.de. 

Oczywiście przesyłka z niemieckiego Amazonu dotarła 

w piątek, kurierem DHL z magazynu pod Wrocławiem. 

To nie jest tani sprzęt, ale za wygodę warto płacić, 

a prawdopodobnie Apple do oferowania routerów 

własnej produkcji już nie wróci. Za 200 złotych więcej 

niż AirPort Extreme możemy mieć sieć Wi-Fi w całym 

domu bez znaczących spadków prędkości w większo-

ści miejsc.

O tym, że Deco od TP-Link to zupełnie nowa klasa 

produktów, świadczy opakowanie. Zdecydowanie 

bardziej smartfonowe i premium względem standar-

dowych routerów. Po otworzeniu solidnego kartonu 

witają nas trzy okrągłe urządzenia oraz informacja 

o konieczności pobrania aplikacji z App Store lub 

Google Play. Pod spodem znajdziemy jeszcze jeden 

przewód Ethernetowy oraz trzy ładowarki na USB-

C. Przez ten port ładowane są urządzenia, co też jest 

novum w świecie routerów.

Zanim podepniemy urządzenia do sieci, odpalamy 

aplikację i w niej musimy założyć swoje konto, aby 

uzyskać TP-Link ID, które pozwoli nam również zdal-

nie na zarządzanie domową siecią. Login ten użytko-

wać można również przy urządzeniach Smart Home 

TP-Linka. Później przechodzimy do procesu konfi-

guracji. Odłączamy nasz obecny router czy modem 

internetowy i podłączamy do niego jedno z urządzeń 

Deco. Następnie włączamy zasilanie dla obu sprzę-

tów. Po znalezieniu połączenia internetowego przez 

Deco, przystępujemy do konfiguracji nowej sieci 

Wi-Fi. Wystarczy nazwa sieci i hasło, a później pozo-

TP-Link Deco M5 – pierwsze wrażenia z Wi-Fi Mesh
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staje ustawić kolejne Deco w domu. Po paru minu-

tach mamy sieć bezprzewodową w całym domu. 

Niestety 400 m2 zasięgu obiecywane przez TP-Link 

to raczej marketing i sytuacja możliwa w idealnych 

warunkach. Przy moich ścianach zasięg jest dużo 

mniejszy, ale z powodzeniem udało się otrzymać 

zasięg praktycznie wszędzie.

Co zyskałem dzięki Deco? Zdecydowanie stabilniej-

szą sieć, urządzenia sieciowe, które są małe i nie 

szpecą. Główny router i Deco wylądowały w miejscu, 

gdzie nikt nie będzie zaglądał, a kolejny znalazł się 

w szafce RTV. Zyskałem też sporą możliwość łatwego 

podglądania stanu sieci i urządzeń korzystających 

z niej. Ciekawe opcje docenią szczególnie rodzice 

mogący ograniczać dostęp do internetu czasowo na 

urządzeniach swoich najmłodszych albo w wygodny 

sposób kontrolować dostęp do treści. Można też 

ustawiać priorytet ruchu. Wszystko z poziomu intu-

icyjnej aplikacji na telefon. Przy czym zaawansowani 

użytkownicy raczej będą zawiedzeni brakiem szcze-

gółowych ustawień. W większości przypadków nie 

pozbędziemy się modemu.

Deco jak i inne urządzenia Wi-Fi Mesh, to ludzkie 

podejście do tematu internetu. Aplikacja jeszcze 

co prawda nie została spolszczona, ale większość 

powinna sobie dać z nią radę. Zrobienie sieci w całym 

domu nie wymaga tutaj żadnej specjalistycznej wie-

dzy. Mój początek przygody z Deco uznaje za udany, 

mam nadzieje, że nie zawiodę się na tym rozwiązaniu. 

Teraz pozostaje mi czekać na światłowód w okolicy, bo 

zasilanie całej domowej sieci LTE na dłuższą metę się 

nie sprawdza.

paweloko

TP-Link Deco M5 – pierwsze wrażenia z Wi-Fi Mesh

https://twitter.com/paweloko
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D-LINK OMNA 
180 CAM HD

NORBERT CAŁA

Ile to już razy pisałem, że to będzie właśnie ten moment, w którym zaczną się na 
masową skalę pojawiać urządzenia zgodne z HomeKit. Ciągle w sumie nie mogę się 

tego momentu doczekać, ale już jest zdecydowanie lepiej. Teraz na przykład trafiła do 
naszej redakcji pierwsza w pełni kompatybilna z HomeKit kamera. Jest to D-link Omna 

180 CAM HD. Na potwierdzenie tego kamerę możecie nabyć choćby w Apple Store 
Online, równocześnie z jej pojawieniem znikły z tego sklepu wszystkie inne kamery.

SPRZĘT D-link Omna 180 CAM HD
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Pewnie większość z Was zna jakieś produkty D-link. Kiedyś 

miały one lepszą opinię, potem gorszą, teraz są może 

trochę przytłoczone przez produkty innej firmy z „link” 

w nazwie. Jedno jest pewne, nigdy nie grzeszyły one urodą. 

Jestem więc przekonany, że Apple w procesie autoryzacji 

kamery D-link dla HomeKit poprosiło też o wygląd, którego 

nie będą się wstydzili, może nawet użyczyli jakiegoś projek-

tanta. W każdym razie udało się, Omna jest po prostu ładna. 

Ma ostatnio modny kształt walca, który w jej przypadku 

jest praktycznie tej samej wielkości, co puszka z napojem 

gazowanym 250 ml. Walec jest w całości wykonany z alu-

minium, z przerwą w górnej części, gdzie umieszczono 

obiektyw. Od dołu walca mamy żeberka, za którymi ukryto 

głośnik, a od spodu złącze na kartę microSD. Kamera może 

się podobać, ma zachowawczy wygląd, który na pewno 

nie będzie szpecił naszego pomieszczenia. Razem z kamerą 

dostajemy zasilacz zakończony kablem o długości około 

5 metrów. To bardzo wygodne, bo łatwo umieścimy kamerę 

Jestem więc przekonany, że 
Apple w procesie autoryzacji 
kamery D-link dla HomeKit 

poprosiło też o wygląd, 
którego nie będą się wstydzili, 
może nawet użyczyli jakiegoś 
projektanta. W każdym razie 

udało się, Omna jest po 
prostu ładna. 

D-link Omna 180 CAM HD
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w dogodnym dla nas miejscu, które może być oddalone od 

gniazda zasilania. Tyle o wyglądzie, przejdźmy do obrazu.

Nazwa kamery mówi nam na ten temat bardzo dużo. Omna 

180 Cam HD, czyli, jak się możemy domyślać, nagrywa ona 

obraz Full HD 1920 x 1080, a jej szerokokątny obiektyw 

pokrywa pole widzenia 180 stopni. Kamera ma też wbu-

dowany mikrofon i głośnik oraz diody IR LED, które umoż-

liwiają dobry obraz do 5 m w całkowitej ciemności. Obraz 

z kamery jest naprawdę bardzo dobrej jakości, ostry, jasny, 

czyli taki, jakbyśmy sobie tego życzyli po kamerze do moni-

toringu. Szeroki kąt obiektywu sprawia zaś, że po odpo-

wiednim umieszczeniu kamery możemy monitorować całe 

pomieszczenie tylko jedną kamerą. Oczywiście taka budowa 

obiektywu powoduje zniekształcenia obrazu na jego brze-

gach, ale przecież nie o dokładne odwzorowanie obrazu 

w kamerze monitoringu nam chodzi. Jak wspomniałem 

Omnę wyposażono w głośnik i mikrofon, dzięki temu mamy 

łączność głosową w obu kierunkach. Możemy naszym cie-

płym głosem uspokoić psa lub przestraszyć intruza. Omna to 

naprawdę kawał dobrej kamery do monitoringu domu.

D-link Omna 180 CAM HD
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Teraz przejdźmy to tego, co najlepsze, czyli wsparcia dla HomeKit! Zapewne nieraz dodawali-

ście jakieś smart urządzenie do swojej sieci domowej. Są sposoby prostsze i mniej proste, ale 

za każdym razem to jakiś kłopot. No, chyba że to urządzenie zgodne z HomeKit. Dodawanie 

urządzeń do naszego „Domu” HomeKit to bajka. Wystarczy wejść w aplikację Dom na 

iPhonie lub iPadzie i nacisnąć na ikonkę dodawania. Aplikacja sama wyszuka nowe urzą-

dzenie i poprosi o podanie kodu, który jest umieszczony na każdym, zgodnym z HomeKit 

urządzeniu. Kod można wpisać ręcznie lub zeskanować aparatem telefonu. Koniec! Nic 

więcej. Kamera od tej pory jest w naszej sieci. D-link Omna 180 CAM HD jest zgodna tylko 

z HomeKit, nie da się jej tak po prostu dodać do naszej sieci Wi-Fi. Co więcej, na stronach 

producenta próżno szukać informacji o tym, że ta kamera ma w ogóle Wi-Fi, jest tylko infor-

macja, że komunikuje się bezprzewodowo. Choć tak naprawdę oczywiście ma Wi-Fi, tylko 

że końcowemu klientowi taka wiedza do niczego nie jest potrzebna, bo kamerę dodaje do 

„Domu”, a nie do Wi-Fi. W czasie dodawania Omny do naszego „Domu”, tak naprawdę doda-

dzą się dwa urządzenia. Jedno to właśnie kamera, a drugie to czujka ruchu. Czujnika ruchu 

możemy użyć do stworzenia dowolnej automatyzacji w obrębie aplikacji Dom. Czyli na 

przykład odpalić światła, gdy kamera wykryje ruch, ale tylko po zmierzchu. Obraz z kamery 

możemy oglądać na żywo w aplikacji Dom, możemy też otrzymywać jako powiadomienie, 

gdy kamera wykryje jakiś ruch. Oczywiście, aby otrzymać powiadomienie, gdy nie ma nas 

w domu, musimy mieć nasz HomeKit wystawiony do świata, czyli mieć w domu na stałe 

Apple TV (co najmniej 4 generacji) z systemem tvOS w wersji 10.1 lub nowszej albo iPada 

z systemem iOS w wersji 10.1 lub nowszej.

SPRZĘT D-link Omna 180 CAM HD
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Niestety, tu na jaw wychodzą niedoskonałości HomeKit, które nie przewidują zapisywania 

filmu z kamery choćby w iCloud – mam nadzieję, że to się zmieni. Teraz, jeśli mamy polegać 

na samym HomeKit, to nawet jak zobaczymy złodzieja w kamerze, to jedyne, co możemy zro-

bić, to zrzut ekranu, nagrany obraz przepada. Na tę ewentualność kamera ma dodatkowe złą-

cze na karty microSD do 128 GB pojemności – karty nie ma w zestawie. Na tej karcie kamera 

zawsze nagra 20 s obrazu po wykryciu ruchu w zasięgu jej widzenia. Filmiki są nagrywane 

ciągle, a po zapełnieniu karty najstarsze są kasowane. Dzięki temu mamy materiał z dowo-

dem, no, chyba że ktoś zabierze kamerę, wtedy nie mamy, a tu wracamy do zapisywania 

obrazu w iCloud. Aby obejrzeć filmiki nagrane na karcie, musimy użyć aplikacji do kamery, za 

pomocą której też możemy dokonać konfiguracji kamery lub przełożyć kartę do czytnika.

D-link Omna 180 CAM HD to pierwsza kamera z HomeKit, która dopiero przeciera szlaki. 

Widać niedoskonałości w działaniu oprogramowania, widać braki, jak chociażby niemożli-

wość zapisywania monitoringu w chmurze iCloud. Dochodzi do tego cena – około 1000 zło-

tych. Rewanżuje się świetnym wyglądem, doskonałą jakością obrazu i niebywałą prostotą 

konfiguracji oraz wsparciem rozwijającego się ekosystemu. Liczę, że wraz z iOS 11 dojdzie 

dużo nowych smaczków.

Ocena iMagazine       norbertcala

D-link Omna 180 CAM HD

http://www.twitter.com/norbertcala
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Pierwszy raz o systemie oświetlania Philips HUE pisałem w 2013 roku. Mój artykuł 
wzbudził wtedy spore zainteresowanie, a mi się dostało, że opisuję żarówki za 

800 złotych, podczas gdy kogoś może nie stać na leki. 

PHILIPS HUE

SPRZĘT Philips HUE

https://imagazine.pl/2013/08/05/philips-hue-test-i-recenzja/
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Od tamtego czasu zmieniło się tyle, że system HUE mocno się rozrósł oraz dostał wraz 

z nowym mostkiem wsparcie dla HomeKit, o którym już pisaliśmy na łamach iMagazine. 

Spadły też ceny, które na wejściu należy zapłacić za możliwość cieszenia się HUE, może tym 

razem więc dostanie mi się trochę mniej.

Swój system HUE rozbudowuję od ponad trzech lat; pierwsze kupione wtedy żarówki ciągle 

działają u mnie w domu. W tym czasie jednak rodzina rozwiązań mocno się rozrosła i poja-

wiło się w niej kilka urządzeń, które naprawdę świetnie uzupełniają cały system.

Przede wszystkim rozpoczynając zabawę z HUE, powinniśmy najlepiej nabyć jakiś zestaw 

startowy. Pojawiło się ich kilka, ale chyba najbardziej opłacalny jest „Zestaw startowy Philips 

Hue White Ambiance Lighting E27”. Kosztuje 599 złotych i dostajemy w pakiecie mostek 

zgodny z HomeKit, dwie żarówki E27 oraz pilota zdalnego sterowania. Mostek jest central-

nym elementem systemu, bez którego nic nie zrobimy. Jeśli na start kupujemy inny zestaw 

niż ten, który polecam, lub sam mostek, to 

należy zadbać, aby był to mostek o kwa-

dratowym kształcie, bowiem tylko ten 

(w przeciwieństwie do poprzedniego, okrą-

głego) wspiera HomeKit. Pod mostek można 

podpiąć do 50 różnych źródeł światła, co 

powinno wystarczyć do obsłużenia nawet 

Swój system HUE rozbudowuję od ponad 
trzech lat; pierwsze kupione wtedy żarówki 

ciągle działają u mnie w domu. 

Philips HUE

https://imagazine.pl/2016/02/14/system-philips-hue/
https://www.youtube.com/watch?v=7TOsFqqJgj4
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dość sporego mieszkania lub domu. Celowo 

napisałem źródeł światła, ponieważ system 

HUE to już nie tylko żarówki z gwintem E27, 

ale również cała masa różnych opraw wraz 

ze źródłami światła. 

Aby zacząć zabawę, musimy mostek pod-

piąć do naszej sieci domowej i tu napo-

tkamy jedyny możliwy problem podczas 

zabawy światłem HUE. Mostek musimy 

do routera wpiąć za pomocą kabla siecio-

wego. Po pierwsze to determinuje miejsce 

jego instalacji, a po drugie nie wszystkie 

routery domowe mają w ogóle takie złą-

cze. Jeśli sobie jednak z tym poradzimy, to 

potem jest już tylko przyjemnie. Po instala-

cji mostka możecie go bardzo łatwo dodać 

do HomeKit. Wystarczy w tym celu w apli-

kacji Dom.app na naszym iPhonie wyszukać 

akcesoria, wybrać odnaleziony mostek Hue 

i podać numer umieszczony na mostku. 

Philips HUE
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Od tej pory światłami możemy sterować nie tylko z aplikacji Philipsa, ale również z natyw-

nej aplikacji na iPhonie, iPadzie lub Apple Watchu. Sterowanie z aplikacji HomeKit ma kilka 

zalet, ale też wad, w stosunku do sterowania z aplikacji Philipsa. Najpierw wady, bo jest ich 

mniej, a w sumie to jedna – aplikacja Philipsa ma sporo predefiniowanych scen, na przykład 

zachód słońca na pustyni. Tego brakuje w HomeKit, ale zalet jest więcej, a główne to bez-

problemowa obsługa spoza domu oraz możliwość ustawienia automatyzacji scen, które do 

swojego działania wykorzystują urządzenia 

innych firm, byle by były wspierane przez 

HomeKit. Czyli można na przykład urucho-

mić czerwone światło, jeśli czujnik dymu 

coś wykryje. Ogromną zaletą automatyza-

cji tworzonych na bazie HomeKit jest ich 

błyskawiczne działanie, czego nie można 

powiedzieć o mających podobne zasto-

sowanie recepturach IFTTT, które potrafią 

wykonywać się z dużym opóźnieniem.

Mamy już więc mostek podpięty pod sieć 

oraz HomeKit. Teraz przyjrzyjmy się dru-

giemu elementowi zestawu, czyli dwóm 

SPRZĘT Philips HUE
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żarówkom E27. Jak sam nazwa mówi, żarówka ma gwint E27 (czyli duży lub zwykły, jak kto 

woli). Jej moc to około 9W, świeci strumieniem światła o mocy 600 lumenów. Jest to odpo-

wiednik tradycyjnej 60-watowej żarówki. Z tym że możemy nią dowolnie sterować i uzyskać 

aż 16 milionów kolorów, a światło może mieć temperaturę od 2000 K (odpowiadającą palącej 

się świeczce), aż do 6500 K (co jest zbliżone do światła dziennego w słoneczny jasny dzień). 

Oprócz tych żarówek możemy też kupić wersję z gwintem GU10 oraz całą masę innych źródeł 

światła. Niestety, nadal nie ma zapowiadanych od dłuższego czasu żarówek z „małym gwin-

tem”, czyli E14. U siebie zastosowałem sporo kompatybilnych z HUE listw Ledowych Philips Hue 

lightstrip plus. W pakiecie startowym za 349 złotych otrzymujemy listwę o długości 2 m, którą 

możemy dowolnie wyginać i przycinać co 33 cm. Możemy ją też wydłużyć, aż do 10 m, doku-

pując dodatkowe fragmenty po 1 m w cenie 109 złotych. Nie jest to mało, ale taka listwa może 

świecić jednym z 16 milionów kolorów oraz daje bardzo jasne białe światło. Dzięki dużej mocy 

strumienia świetlnego (1600 lumenów) taka listwa zastępuje w pokoju mojego syna podsta-

wowe oświetlenie, a jednocześnie może służyć do zrobienia odpowiedniego nastroju, czyli na 

przykład usypiania przy bardzo słabym świetle. Oprócz 10 żarówek E27 i list ledowych w moim 

systemie HUE znalazła swoje miejsce przenośna lampa PHILIPS Hue Go. Niestety, jak wszystkie 

elementy HUE nie jest tania, bo kosztuje 350 złotych, jest jednak zupełnie wyjątkowa. Po pierw-

sze cała jest zbudowana z półprzezroczystego plastiku (świeci więc całą swoją powierzchnią), 

Philips HUE



po drugie ma przyjazny kształt przeciętej na pół 

kuli. Podobnie jak i inne źródła światła HUE, także 

HUE Go może świecić na jeden z 16 milionów kolo-

rów i, jak wspominałem, jest bezprzewodowa. 

Dzięki wbudowanemu akumulatorowi może świe-

cić bez konieczności podłączenia kablem przez 

trzy godziny, a jako że jest odporna na wilgoć, 

możemy jej używać w łazience lub w ogródku. 

Właśnie w tych dwóch miejscach jej najczęściej 

używam i jestem urzeczony jej światłem. Można 

przy niej bez problemu pracować lub stworzyć za 

jej pomocą odpowiedni nastrój. System HUE to też 

dziesiątki gotowych opraw ze źródłami dźwięku, 

są to zarówno lampy stojące, jak i wiszące, pełną 

ofertę możecie sprawdzić na www.meethue.com.

Trzecim elementem naszego zestawu starto-

wego jest pilot zdalnego sterowania. Ten dołą-

czony do zestawu to Philips Hue Dimmer Switch 

– bez zestawu kosztuje około 100 złotych. Mimo 

że wygląda jak kontakt, to w zasadzie jest pilotem 

zdalnego sterowania, który można umieścić na 

ścianie w specjalnej ramce przypominającej kon-

takty używane w USA. To dobre rozwiązanie dla 

osób, które wolą tradycyjne sterowanie światłem. 

Pilot ma cztery przyciski: włącz, wyłącz, ściemnij, 

rozjaśnij. W aplikacji wybieramy, których źródeł 

światła ma dotyczyć dana akcja. Możemy na raz 

wyłączyć albo włączyć światło w całym mieszkaniu 

lub tylko jedną żarówkę. Ten pilot jest zasilany bate-

rią, która ma starczyć na trzy lata. Philips ma jednak 

w ofercie HUE jeszcze jednego pilota, okrągłego 

PHILIPS Hue Tap, który do pracy nie wymaga bate-

rii, mimo że nadal może zdalnie sterować światłem. 

Energię do działania bierze z wciskania klawiszy. 

Energia kinetyczna wciskanego przycisku zamie-

SPRZĘT Philips HUE
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niana jest na energię potrzebną do 

działania. Brzmi trochę jak magia, ale 

działa. Pilot ma cztery przyciski, pod 

które możemy podpiąć cztery dowol-

nie zdefiniowane sceny, możemy go 

też dzięki specjalnej ramce umieścić 

go w dowolnym miejscu na ścianie. 

Ostatnim akcesorium HUE, o którym 

chciałem wspomnieć, jest czujnik 

ruchu i światła w jednym. Wygląda jak 

paczka papierosów i można go umie-

ścić w dowolnym miejscu, ponieważ 

jest zasilany przez baterię. Zasada dzia-

łania jest podobna jak pilota, w aplikacji definiujemy, która scena ma się uaktywnić po wykryciu 

ruchu. Czyli równie dobrze może się zapalić światło w całym domu lub tylko delikatnie oświe-

tlić drogę do łazienki. Dzięki wbudowanemu czujnikowi oświetlenia może daną scenę urucha-

miać tylko przy słabym oświetleniu.

Gdy trzy lata temu pisałem o HUE, był to drogi, dość ograniczony i hermetyczny gadżet. 

Dziś HUE to ogromna rodzina źródeł światła, dzięki której możemy zbudować oświetle-

nie zarówno klasyczne, jak i nastrojowe, w praktycznie całym domu. Pozwala się nam też 

bawić światłem, a światło jest równie ważnym elementem wystroju, co meble. Jednocześnie 

zastaw startowy za 599 złotych to moim zdaniem jeden z fajniejszych prezentów pod cho-

inkę w 2016 roku. Gdybym go nie miał, to bym chciał dostać, zawsze możecie mi kupić 

kolejną żarówkę.

Ocena iMagazine:       

Dzięki dużej mocy strumienia świetlnego 
(1600 lumenów) taka listwa zastępuje w 

pokoju mojego syna podstawowe oświetlenie, 
a jednocześnie może służyć do zrobienia 
odpowiedniego nastroju, czyli na przykład 

usypiania przy bardzo słabym świetle. 

norbertcala

Philips HUE
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NANOLEAF IVY 
SMARTER KIT

PAWEŁ HAĆ

Choć inteligentne urządzenia domowe pojawiły się na rynku stosunkowo 
niedawno, to zautomatyzowane instalacje od lat są już obecne w budownictwie 
mieszkaniowym. Podobnie jak wcześniej, tak i teraz najprościej zacząć budować 

inteligentną instalację od oświetlenia.

SPRZĘT Nanoleaf Ivy Smarter Kit
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Z inteligentnym oświetleniem kojarzy się przede wszystkim Hue od Philipsa. Fakt, to 

jeden z najbardziej rozbudowanych systemów, na dodatek od niedawna kompatybilny 

z HomeKitem, ale nie jest jedyny. Nanoleaf zaczęło budować równie interesujący, choć nieco 

odmienny i jak do tej pory mniej obszerny ekosystem, składający się ze sterowanych lamp 

oraz nietypowych, montowanych na ścianie modułów RGB. Do testu dostałem zestaw, od 

którego warto zacząć tworzenie takiego systemu (a także dzięki niemu zdecydować, czy 

potrzebujemy takiego rozwiązania), czyli Ivy Smarter Kit – dwie lampy LED na gwint E27 (czyli 

najpopularniejszy, wkręcany trzonek Edisona) oraz mostek, który łączy je z siecią. Oprócz nich 

w ofercie firmy wyróżnia się Aurora, czyli wspomniane moduły o zmiennym kolorze świece-

nia. Te mają trójkątny kształt i łączą się ze sobą krawędziami, co pozwala na tworzenie dużych 

powierzchni świetlnych. Jeszcze jednak nie było mi dane je przetestować.

Przyznaję, że zanim otworzyłem pudełko z Ivy Smarter Kit, nigdy nie miałem styczności z pro-

duktami Nanoleaf. Moje zdziwienie było ogromne, gdy z pudełka wyjąłem wielościenną, 

czarną bryłę z trzonkiem i pojedynczymi diodami na każdej ścianie. „Lampy tak nie wyglą-

dają, to nie ma prawa dobrze świecić”, zabrzmiało w mojej głowie, ale zaraz później przypo-

mniałem sobie, że jeszcze kilkanaście lat temu największe autorytety w dziedzinie oświetlenia 

negowały sens zastosowania LED zamiast tradycyjnych źródeł światła. Cóż, teraz mamy je 

wszędzie, z optymizmem podszedłem więc do konfiguracji zestawu. Ta przebiega szybko 

i sprawnie, bo wymaga jedynie podłączenia mostka do zasilania i sieci domowej (tylko 

kablem, nie ma Wi-Fi), wkręcenia lamp w miejsce, w którym je potrzebujemy, a na koniec ścią-

gnięcia aplikacji na smartfona i wykryciu poszczególnych źródeł. Całość trwa maksymalnie 

pięć minut, choć warto poświęcić trochę więcej czasu na przypisanie źródeł do pomieszczeń 

oraz skonfigurowanie ich w HomeKicie, by sterować światłem z Centrum Sterowania albo za 

pomocą Apple Watcha. Program daje mnóstwo możliwości, tworzymy w nim pomieszczenia, 

przypisujemy źródła, zmieniamy natężenie światła (od 0 do 100%), konfigurujemy też sceny 

Nanoleaf Ivy Smarter Kit
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(czyli to, w jaki sposób mają świecić poszczególne lampy po wybraniu jednego przycisku) 

i harmonogramy (bardzo przydatne, gdy wyjeżdżamy, a chcemy stwarzać pozory obecności 

w domu). Ustawienia te trafiają automatycznie do aplikacji Dom w iOS; nic nie trzeba konfigu-

rować powtórnie (no, chyba że zamierzacie zgrać działanie Nanoleaf ze sprzętem innych firm). 

Wprowadzanie zmian jest banalnie proste, choć niemożność usunięcia czterech domyślnych 

scen trochę mi przeszkadzała.

Ivy Smarter Kit, oprócz wygodnej konfiguracji sposobu świecenia, oferuje też całkiem dobre 

parametry oświetleniowe. Każda z lamp pobiera 7,5 W mocy, podczas gdy odpowiadająca 

jej ilością generowanego strumienia świetlnego żarówka potrzebuje już 60 W. Oczywiście 

różnice nie sprowadzają się jedynie do mocy, oddawanie barw w przypadku tej drugiej jest 

znacznie lepsze (źródło żarowe odwzorowuje 100% kolorów, podczas gdy LED pozwala 

dostrzec co najwyżej 90% z nich – ta technologia tak ma, nie jest to kwestia tego konkret-

nego urządzenia). Temperatura światła wynosi około 3500–4000 K, trudno to określić bez 

sprzętu pomiarowego, niemniej jednak organoleptyczny odbiór światła jest bardzo dobry, 

choć mogłoby być odrobinę cieplejsze. Ivy generuje jedynie świa-

tło białe, nie ma diod RGB, nie można więc w żaden sposób stero-

wać kolorem (taką możliwość daje natomiast Aurora).

Kształt lamp oraz rozmieszczenie diod jest nieco problematyczne 

pod względem bryły fotometrycznej, czyli (w dużym uproszczeniu) 

kierunku, w którym jest wysyłane z niego światło. Klasyczne źródła 

światła świecą zazwyczaj równomiernie w każdą stronę, podczas 

gdy Ivy to tak naprawdę kilka punktowych źródeł umieszczonych 

na czarnej, a więc nieodbijającej światła bryle. Efekt, jaki uzyska-

cie po wkręceniu ich do opraw z odbłyśnikiem, może być znacznie 

Moje zdziwienie było 
ogromne, gdy z pudełka 
wyjąłem wielościenną, 

czarną bryłę z trzonkiem 
i pojedynczymi diodami na 

każdej ścianie.

Nanoleaf Ivy Smarter Kit
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gorszy, niż w przypadku „zwykłej żarówki”, bo mniej światła odbije się na zewnątrz oprawy, 

bądź też będzie odbijało się nierównomiernie. Dużo lepszym pomysłem jest stosowanie tych 

lamp w najprostszych oprawkach, pozbawionych elementów odbijających światło, świetnie 

wyglądają też zwisające w samym mocowaniu. Oczywiście pozostaje jeszcze kwestia tego, 

w jakim miejscu je montujemy. Jako element dekoracyjny czy też źródło umieszczone poniżej 

oczu (a tym samym poza zwykłym polem widzenia) sprawdzą się świetnie, gorzej natomiast, 

gdy trafią na przykład obok telewizora czy innego ekranu. Włączone będą bowiem razić, 

czemu winna jest duża ilość światła emitowana z małej powierzchni każdej diody (i ponownie, 

to nie kwestia Ivy, a technologii LED w ogóle). Sam stosuję je do oświetlenia salonu i jadalni, 

w oprawach, które jedynie zasłaniają lampę po bokach. W efekcie światła mam wystarcza-

jąco dużo, nie odczuwając przy tym dyskomfortu związanego z bezpośrednim patrzeniem na 

diody. Bardzo podoba się mi też to, że jeśli nie mam pod ręką smartfona, to mogę wyłączyć 

i włączyć lampę zwykłym wyłącznikiem na ścianie, o ile tylko w momencie wyłączenia świeciła 

(po przywróceniu zasilania lampa włącza ostatnie zapamiętane ustawienie).

Ze sterowaniem oświetleniem mam do czynienia na co dzień, ale z jego implementacją 

w warunkach domowych spotykam się dość rzadko. Ivy Bridge przekonuje mnie łatwo-

ścią budowania ekosystemu oraz kosmicznym wzornictwem, doskonała jest też integracja 

z HomeKitem. Nie jest to co prawda oświetlenie uniwersalne, do stosowania wszędzie – sys-

tem jest obecnie ograniczony do jed-

nego mocowania i jednej mocy lampy, 

a nietypowa konstrukcja sprawia, że 

nie wszędzie Ivy Smarter Kit będzie się 

sprawdzać. To system, który ma dawać 

światło, ale i robić wrażenie. I jest w tym 

naprawdę dobry.

Nanoleaf Ivy    
Smarter Kit             

• Design: 5,5/6
• Jakość wykonania: 5,5/6
• Oprogramowanie: 5/6
• Wydajność: 5/6
Plusy:
• prosta konfiguracja
• dobre parametry światła
• integracja z HomeKit
Minusy:
• mały wybór źródeł w systemie
• nietypowy kształt może 

ograniczać zastosowanie
Cena:  99,99 USD
Dystrybutor: eXtremeMem

pawelhac

Nanoleaf Ivy Smarter Kit
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PAWEŁ OKOPIEŃ

Inteligentny dom wciąż dla większości jest pewnym mitem. Mamy już sporo 
dowodów na jego przystępność, ale kluczowa jest dostępność w najpopularniejszych 

miejscach. IKEA kojarzy nam się z urządzaniem, często również niskobudżetowym. 
IKEA Tradfri to seria przystępnego inteligentnego oświetlenia.

PO SMART ŻARÓWKI DO IKEA

SPRZĘT Po smart żarówki do IKEA
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Zacznijmy od najważniejszej kwestii, czyli cen. 

Zestaw startowy, który sam testuję, to dwie 

żarówki E27, bramka dostępowa oraz pilot zdal-

nego sterowania. Koszt takiego zestawu to 

349 złotych. Za tyle samo kupimy też zestaw 

Philips Hue z dwiema białymi żarówkami. 

Podstawowa żarówka E27 Tradfri to jednak wyda-

tek 49,99 złotych, a w przypadku Hue – mini-

mum 86 złotych. W ofercie IKEA jest też żarówka 

GU10, E14 oraz kilka innych wariantów żarówek 

E27. Do tego dochodzą panele świetlne LED oraz 

drzwiczki do regałów BESTA, a także przyciemnia-

cze i czujniki ruchu. Na razie system ten operuje 

jedynie na różnych temperaturach i jasnościach 

światła białego.

Żarówki są używalne z pilotem również bez dostępu 

do sieci, ale to bramka sprawia, że stają się inte-

ligentne. System działa na podstawie standardu 

SPRZĘT Po smart żarówki do IKEA



ZigBee Light Ling (ZLL), ale niestety oficjalnie na 

razie nie podłączymy ich z system HUE. Nie mają też 

wsparcia dla Apple HomeKit. To dopiero początek 

i myślę, że wielu entuzjastów będzie starać się połą-

czyć te systemy i zintegrować żarówki Tradfi z praw-

dziwym inteligentnym domem.

Po pobraniu aplikacji wita nas przyjemny inter-

fejs z napisami i rysunkami takimi jak w instruk-

cjach i innych materiałach IKEA. Parowanie 

urządzeń odbywa się szybko i bezproblemowo. 

Najpierw dodajemy sprzęt, a później możemy 

dodawać nowe grupy urządzeń i sterować świa-

tłem w poszczególnych pokojach. Możemy 

wybrać odcień światła, a także jego intensywność. 

Najważniejsze wydają się opcje planowania, czyli 

możliwość włączania i wyłączenia o konkretnej 

godzinie, czy budzenie światłem, które staje się 

coraz intensywniejsze. Budzik można ustawiać 

na kilka dni i na konkretne godziny oraz odpo-

wiednio grupować lampy. Możemy też tworzyć 

konkretne sceny. Aplikacja potrzebuje jeszcze 

drobnych poprawek stabilności, ale ogólnie jest 

płynnie i poprawnie. Brakuje opcji zdalnych, ale 

myślę, że twórcy nie chcieli zbytnio rozbudo-

wywać opcji żarówek na sam początek, do tego 

dochodzą jeszcze kwestie bezpieczeństwa.

Tradfri to bardzo udane i przemyślane rozwiąza-

nie. Całość jest utrzymana w estetyce IKEA. Mostek, 

który wymaga przewodowego podłączenia do 

routera, pozwala na ukrycie zbędnych części prze-

wodów, urządzenie zasilane jest za pomocą portu 

micro USB. Łączenie jest wyjaśnione w sposób rów-

nie przejrzysty, jak instrukcje do mebli IKEA, podob-

nie jest z logicznym sterowaniem.

SPRZĘT Po smart żarówki do IKEA
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Brakuje mi jasno wytyczonej drogi rozwoju dla tego 

systemu. Chciałbym wiedzieć, że IKEA stawia na 

Tradfri i oferta będzie powiększana o kolejne kom-

patybilne urządzenia. Świetnie, jeśli system byłby 

jednak kompatybilny z pozostałymi rozwiązaniami, 

czyli Hue, Fibaro a przede wszystkim Apple HomeKit. 

Dla mnie instalacyjne rozwiązania, jak na przykład 

właśnie Fibaro, mają tę przewagę nad bezprzewo-

dowymi żarówkami, że działają niezależnie, zarówno 

manualnie, jak i przez telefon. W przypadku Hue czy 

IKEA Tradfri, wyłączając żarówkę włącznikiem, nie 

uruchomimy jej już z aplikacji.

Żarówki z serii IKEA Tradfri pół roku po debiucie docze-

kały się wsparcia dla Apple HomeKit oraz Amazon 

Alexa. Teraz żarówkami można wygodnie sterować 

z poziomu iOS lub głosowo za pomocą urządzeń z serii 

Echo. Rodzina żarówek powiększyła się także o żarówki 

RGB świecące na wiele kolorów. Gdy początkowo sys-

tem wchodził na rynek wydawało się, że będzie dość 

ograniczony. Z biegiem czasu IKEA otwiera się i daje 

nowe możliwości. Ciekawe jak potoczą się dalsze losy, 

być może zobaczymy kolejne produkty do inteligent-

nego domu z logo szwedzkiej marki.

IKEA Tradfri to produkt niewymagający szczególnej 

wiedzy, umiejętności czy zaawansowanej infrastruk-

tury. To rozwiązanie idealnie wpasowujące się w ideę 

IKEA. Dla mnie to ważny krok w drodze do upo-

wszechnienia inteligentnego domu, zmianie myślenia 

o inteligentnym oświetleniu. Skoro takie żarówki są 

w IKEA, a konkurencyjne modele kupimy w elektro-

marketach, to możemy mówić, że inteligentny dom 

wchodzi pod strzechy.

paweloko

Po smart żarówki do IKEA
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Nie wszystko w domu musi być praktyczne, o ile tylko jest wystarczająco ładne. 
Obklejenie ściany trójkątnymi kawałkami plastiku tylko po to, by świeciły, nie 

wydaje się praktyczne. Ale czy jest ładne? 

NANOLEAF AURORA

SPRZĘT Nanoleaf Aurora
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Nanoleaf jest póki co nieszczególnie znanym w Polsce producentem inteligentnego systemu 

oświetlenia. Kilka miesięcy temu testowałem ich lampy Ivy, będące zamiennikami tradycyj-

nych żarówek z gwintem E27. Można je ściemniać, zaprogramować sceny i harmonogramy, 

a także zintegrować z HomeKitem, stąd też zakres ich zastosowań jest naprawdę duży. 

Aurora to zupełnie inny sprzęt, choć teoretycznie również mamy do czynienia z inteligent-

nym oświetleniem. Owszem, sterujemy światłem, jednak tym razem możemy nie tyle uzy-

skać jego właściwe natężenie, co do woli sterować jego barwą. 

System Aurora ma bardzo rozrywkowe przeznaczenie, aczkolwiek może mieć też kilka prak-

tycznych zastosowań. W zestawie znajdujemy 3 lub 9 trójkątnych paneli, które montujemy 

na ścianie za pomocą dwustronnej taśmy. Możemy je dowolnie łączyć, a także rozbudowy-

wać stworzoną instalację kolejnymi modułami. Komunikują się ze sobą za pomocą płaskich 

złączek, wsuwanych w środek jednego z boków, więc nie wystają one na krawędziach, jeśli 

nie są używane. Panele są bardzo lekkie i z powodzeniem będą trzymać się ściany, o ile tylko 

dobrze je przykleimy. Należy też pamiętać o doprowadzeniu do nich zasilania – wystarczy 

podpiąć do prądu niewielki moduł sterujący, przypinany bezpośrednio do jednego z paneli 

i pełniący jednocześnie rolę mostka łączącego Aurorę z siecią Wi-Fi (a jednocześnie z naszym 

Nanoleaf Aurora
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telefonem). To zdecydowanie wygodniejsze roz-

wiązanie niż stosowane w Ivy Smarter osobne 

urządzenie, podpinanie nie tylko do prądu, ale też 

przewodowo do routera. Pomiędzy sterownikiem 

a gniazdkiem znajduje się zasilacz w postaci spo-

rej kostki, którą trzeba gdzieś ukryć. Na kontrole-

rze znajduje się wyłącznik oraz przycisk do zmiany 

sceny, bardziej skomplikowane działania (od 

sterowania po programowanie) odbywa się już 

z poziomu aplikacji na smartfonie (z Androidem 

lub z iOS). Nanoleaf planuje wprowadzenie do 

oferty bezprzewodowego pilota do sterowania, 

ma być dostępny w połowie tego roku. 

Skonfigurowanie systemu jest banalnie proste, 

wystarczy podpiąć mostek do zasilania, uru-

chomić aplikację i w kilku krokach dodać go do 

listy urządzeń. Następnie przepisujemy lub ska-

nujemy kod, by powiązać Aurorę z HomeKitem. 

Konfiguracja systemu odbywa się z poziomu apli-

kacji Nanoleaf, natomiast zapisane sceny trafiają 

do aplikacji Dom (są też widoczne w Centrum 

Sterowania). Na co dzień zajmuję się sterowa-

niem oświetleniem, dlatego też miałem pewne 

obawy co do zbytniego uproszczenia bądź skom-

plikowania systemu. Każdy panel można bowiem 

wpiąć jednym z trzech boków (bądź też nawet 

wszystkimi trzema) do innych paneli, teoretycz-

System Aurora ma bardzo rozrywkowe 
przeznaczenie, aczkolwiek może mieć też 

kilka praktycznych zastosowań.

Nanoleaf Aurora
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nie więc ustalenie pozycji każdego z nich w systemie mogłoby być pracochłonne (wyma-

gałoby bowiem indywidualnego ustalenia pozycji wszystkich elementów). Tymczasem po 

przepięciu paneli w inne miejsce Aurora natychmiast rozpoznaje ich położenie i dostoso-

wuje do tego sposób wyświetlania sceny. Nie jest to widoczne w sytuacji, gdy jednocześnie 

wyświetlamy tylko jeden kolor bądź są wybierane losowo, ale już przy efekcie „fali” scena by 

się rozsypywała. Tutaj działa to perfekcyjnie, użytkownik nie musi zastanawiać się nad tym, 

co się stanie, jeśli zmieni położenie paneli – te będą działać dalej w dokładnie taki sposób, 

w jaki zostały zaprogramowane. System nie został przy tym nadmiernie uproszczony, da się 

bowiem nie tylko wybrać dowolny kolor i ustalić jasność świecenia każdego z paneli (razem 

lub z osobna), ale możliwe jest też zaprogramowanie scen. Ich tworzenie jest nadzwyczaj 

proste: na ekranie widoczny jest układ paneli, po wybraniu palety kolorów dla danej sceny 

(domyślnej lub stworzonej samodzielnie) możemy ustalić, w jaki sposób będą się zmieniały. 

Do wyboru jest kilka efektów przejść: natychmiastowe przełączanie, płynne przechodze-

nie, wspomniana już „fala” (przechodząca od jednego końca całej instalacji do drugiego, i to 

w wybranym kierunku), krążenie koloru, gwałtowne przejścia oraz tryb losowy. Dla każdego 

z nich da się ustalić też jasność i szybkość zmian. Zabrakło co prawda bajerów w postaci 

wybierania koloru na podstawie zdjęcia (znanego choćby z Hue Philipsa), jednak nie wydaje 

się mi to potrzebne. Zaprogramowane sceny można przełączać przyciskiem na mostku bądź 

wywoływać za pomocą aplikacji Nanoleaf, HomeKita lub Siri (wygodniej jednak nazwać je 

w języku obsługiwanym przez Siri). 

SPRZĘT Nanoleaf Aurora
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Ustawienie scen trwa dosłownie chwilę, choć mnie zajęło kilka godzin. Aurora jest jak plac 

zabaw, z którego nie sposób zejść bez sprawdzenia wszystkiego. Na początku to tylko 

światło, kolorowe trójkąty, wyglądające dokładnie tak, jak chcemy. Proponowane przez 

producenta sceny sugerują jednak, że można z jego pomocą uzyskać konkretny efekt: pobu-

dzenie, ukojenie po ciężkim dniu, skupienie podczas pracy czy w końcu imitację wschodzą-

cego bądź zachodzącego słońca. Do tego dochodzi integracja z HomeKitem, a jednocześnie 

bardziej praktyczne wykorzystanie Aurory. Nic nie stoi na przeszkodzie, by sygnalizowała, 

w jakiej scenie działa cały dom, przełączała się na inny kolor, gdy podniesie się temperatura 

bądź wykryty zostanie dym albo też mignęła, gdy ktoś otworzy drzwi garażu. Warunkiem 

jest oczywiście posiadanie odpowiednich akcesoriów innych producentów, niemniej jednak 

możliwości Aurory nie ograniczają się jedynie do bycia ozdobą. 

Gdy coś jest inteligentne, nie może być niepraktyczne. Aurora, choć stworzona jest przede 

wszystkim do zabawy, może pełnić też inne funkcje. Jest przy tym niezwykle prosta w obsłu-

dze – z montażem i konfiguracją poradzi sobie każdy, podobnie jak z późniejszą rozbudową 

systemu. Integracja z HomeKitem pozwala natomiast nie tylko wygodnie sterować scenami 

świetlnymi, ale też umożliwia współpracę z innym sprzętem. Najważniejsze jest jednak to, że 

wygląda doskonale, niezależnie od tego, do czego jest wykorzystywana.

Ocena:      pawelhac

Nanoleaf Aurora

72

http://www.twitter.com/pawelhac


7373

SMART AUDIOBULB
MACIEJ SKRZYPCZAK

Produkty noszące miano „smart” stają się nie tylko coraz bardziej powszechne, 
ale i coraz tańsze. Jest tak choćby w przypadku żarówek.

SPRZĘT Smart AudioBulb
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Kiedyś, gdy chcieliśmy kupić „smartżarówki”, trzeba było się zaopatrzyć w specjalny mostek, 

który nimi zarządzał, nierzadko wymagana była też wymiana włączników. Po podliczeniu 

kosztów za zakup takiego zestawu wychodziła niemała suma. Obecnie zaczynają się poja-

wiać rozwiązania bardziej kompaktowe, które na przykład mogą korzystać z obecnej instala-

cji, czy też skrywają wszystko w samej żarówce.

Takim przykładem jest na przykład żarówka Smart AudioBulb, 

która nie wymaga do sterowania żadnego mostka do łącze-

nia z urządzeniami mobilnymi. Wszystko zawiera się w samej 

żarówce, która komunikuje się ze specjalną aplikacją przez 

Bluetooth. W związku z tym zasięg tego produktu to około 

10 metrów. Urządzenie jest wyposażone w gwint E27 – stan-

dard w naszych domach.

Smart AudioBulb jest oczywiście żarówką LED, która daje dwa 

typy światła: biały – o mocy 5 W oraz kolorowy (RGB) o mocy 

Żarówka Smart AudioBulb nie 
wymaga do sterowania żadnego 

mostka do łączenia 
z urządzeniami mobilnymi.

SPRZĘT Smart AudioBulb

https://itunes.apple.com/pl/app/maudiobulb/id1144752471?l=pl&mt=8
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1 W. W przypadku tego pierwszego, choć barwa opisywana 

jest jako ciepła, to określiłbym ją raczej jako mieszczącą się 

pomiędzy zakresem ciepłym a zimnym. W tym trybie żarówka 

świeci jasno i pojedyncza sztuka spokojnie wystarcza, by 

oświetlić mniejszy pokój. Jeśli chodzi o tryb kolorowy, to jest 

dużo ciemniejszy. Pomieszczenie musi być dość zaciemnione, 

żeby światło je zauważalnie oświetliło. A i wtedy, na przykład 

w przypadku ustawienia koloru na czerwony, miałem wraże-

nie, jakbym znalazł się w ciemni fotograficznej.

Zmianą trybów oświetlenia sterujemy ze wspomnianej wcze-

śniej specjalnej aplikacji. Na ekranie głównym mamy dostęp 

do palety barw, poziomu natężenia światła, czterech predefi-

niowanych kolorów – białego, czerwonego, zielonego i niebie-

skiego oraz wyłącznik. Oprócz tego mamy jeszcze dwie opcje. 

Pierwszą z nich są efekty podzielone na pięć grup:

• miganie – gdzie ustawiamy częstotliwość rozbłysków oraz 

ich kolor,

• pulsacja – działająca na podobnej zasadzie jak powyższe 

z tą różnicą, że kolor zanika płynnie i tak samo płynnie zno-

wu się zapala (mamy tu również ograniczoną liczbę kolo-

rów – 8),

• tęcza – gdzie kolory przechodzą płynnie z jednego w dru-

gi, a od nas zależy, jak szybko będzie się to działo,

• sonda – działa praktycznie na tej samej zasadzie jak pul-

sacja, choć moment zapalenia trwa krócej niż moment 

zgaszenia,

• widmo – tryb, w którym żarówka świeci w rytm muzyki.

Ogromnym mankamentem, który zdaje się nieco 
kłócić ze „sprytnym” działaniem tego produktu, jest 

brak wsparcia dla Apple’owego HomeKit.

Smart AudioBulb

https://itunes.apple.com/pl/app/maudiobulb/id1144752471?l=pl&mt=8
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Smart AudioBulb    
       

• Design: 4/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Oprogramowanie: 4/6

• Wydajność: 3/6

Cena: 99 PLN
Sklep: Mobidick.pl

Biorąc pod uwagę tę ostatnio opisaną funkcję, przecho-

dzimy do kolejnej możliwości żarówki, na co zresztą wska-

zuje jej nazwa. Smart AudioBulb ma wbudowany głośnik. 

Oczywiście, biorąc pod uwagę gabaryty całego urządzenia 

(jest nieco większe niż zwykłe żarówki), nie należy się spo-

dziewać nie wiadomo jakiej jakości dźwięku. Mógłbym ją 

przyrównać do słuchania radio, choć trzeba przyznać, że 

nawet ustawiając poziom dźwięku na najwyższy, nie sły-

chać żadnych trzasków. Do sterowania muzyką jest przezna-

czona osobna opcja w aplikacji sterującej. Szkoda jedynie, że 

odtwarzanie dźwięku jest dozwolone z jednej żarówki. Aż 

prosi się, żeby rozłożyć muzykę na kilka żarówek (ja na przy-

kład w żyrandolu mam dwie), co z pewnością przełożyłoby 

się na jeszcze lepszy odbiór.

Ogromnym mankamentem, który zdaje się nieco kłócić ze 

„sprytnym” działaniem tego produktu, jest brak wsparcia 

dla Apple’owego HomeKit. Nie jest więc możliwe na przy-

kład automatyczne włączenie światła, gdy wchodzimy do 

domu lub wyłączenie, gdy wychodzimy. Są natomiast opcje, 

które pozwalają na stopniowe ściemnianie, aż do wyłącze-

nia żarówki w określonym przez nas czasie (tryb snu) oraz 

łagodne rozjaśnianie po określonym czasie na ustawioną 

przez nas godzinę.

To, co jednak wyróżnia najbardziej te żarówki na tle innych, 

to cena. Za sztukę zapłacimy 99 złotych. Dla porównania IKEA 

wprowadziła ostatnio swoje „smartżarówki” w cenie od około 

50 złotych, ale po pierwsze, świecą tylko na biało, a po drugie, 

do działania wymagają mostka. Nie mówiąc już o tym, że nie 

wydobywają z siebie dźwięków.

Jeśli więc chcielibyście posmakować tego całego „smart” 

w swoim domu, to może warto zacząć od Smart AudioBulb.

mcskrzypczak

Smart AudioBulb

https://mobidick.pl/sklep/smart-audiobulb/
http://www.twitter.com/mcskrzypczak
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MIERNIKI JAKOŚCI POWIETRZA 
LASER EGG I AIRVISUAL NODE 

NORBERT CAŁA

Jakość powietrza to nośny temat, od kilku miesięcy absolutnie wszyscy tym żyją, 
począwszy od mediów społecznościowych, skończywszy na głównych stacjach 
TV w kraju. Początkowo byłem do tego szumu nastawiony sceptycznie, przecież 
tak zanieczyszczone powietrze jest od kilku lat, ale z drugiej strony im więcej się 
o tym mówi, tym więcej (może) będzie się robiło, aby poprawić ten stan rzeczy. 

Postanowiłem więc dołączyć do batalii o lepsze powietrze.

SPRZĘT Mierniki jakości powietrza – Laser Egg i AirVisual Node 
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Mieszkając na wsi blisko Lasu Kabackiego, byłem pewien, że jakość powietrza jest u mnie 

bardzo dobra. W końcu to nie Warszawa. Dokładnych danych jednak nie miałem, do naj-

bliższej stacji monitoringu w Konstancinie-Jeziornie mam bowiem 6 km i jest ona umiesz-

czona w środku terenu będącego tak naprawdę parkiem. Druga najbliższa stacja jest na 

warszawskim Ursynowie. Żadna z tych stacji nie dawała mi absolutnie żadnego wyobraże-

nia o jakości powietrza w moim ogródku, nie mówiąc już o tym, jakie jest w mojej sypialni. 

Postanowiłem więc poszukać jakichś przystępnych cenowo i gadżeciarskich mierników jako-

ści powietrza. Trafiłem na dwa i oba udało mi się zdobyć do testów dzięki sklepowi http://

www.oddechtozycie.pl.

Pierwszy z nich jest prosty i tańszy, nazywa się Laser 

Egg. To dość mały czujnik, przypominający trochę 

kształtem przekrojone w poprzek jajko. Co ciekawe, 

miernik Laser Egg w Chinach można kupić w Apple 

Store, w żadnym innym Apple Store go nie ma. Potrafi 

on łączyć się z siecią Wi-Fi, a aplikacja BreathSpace 

pozwala na zdalny monitoring i przeglądanie historycz-

nych danych. Może być zasilany przez złącze microUSB 

lub bateryjnie, a w pełni naładowana bateria pozwala 

Mieszkając na wsi blisko Lasu 
Kabackiego, byłem pewien, że 

jakość powietrza jest u mnie bardzo 
dobra. W końcu to nie Warszawa.

SPRZĘT Mierniki jakości powietrza – Laser Egg i AirVisual Node 
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na 8 godzin pracy przy wyłączonym wyświetlaczu. 

Dzięki temu możemy go zabrać na spacer do parku lub 

po prostu postawić w ogródku czy na balkonie. Jego 

obsługa jest banalnie prosta, bo sam ma tylko dwa 

przyciski i kwadratowy, dość mały wyświetlacz. Jeden 

przycisk służy do włączania, drugi do przełączania 

między trybami pracy wyświetlacza. Na wyświetlaczu 

możemy widzieć jakość powietrza w międzynarodo-

wej skali AQI (Air Quality Index), amerykańskiej i chiń-

skiej (ta druga jest zdecydowanie mniej rygorystyczna, 

sprawdzi się pewnie w Polsce) oraz wyniki dla PM 2,5. 

Sam miernik działa dzięki laserowemu czujnikowi, czyli 

w środku mamy mały wentylator, który zasysa powie-

trze, a następnie przepuszcza przez wiązkę laserową. 

Gdy cząstki powietrza przechodzą przez wiązkę lasera, 

wiązka światła jest załamywana i na tej podstawie 

jest obliczana ilość stałych cząstek w powietrzu. Stałe 

cząstki to właśnie PM10 i PM2,5. Laser Egg, mimo że na 

wyświetlaczu podaje tylko PM2,5, to cały czas mierzy 

też PM10, ale te wyniki możemy zobaczyć tylko w apli-

kacji. Jestem pod ogromnym wrażeniem szybkości 

działania tego miernika, czas oczekiwania na wynik 

według danych producenta to 10–100 ms, w praktyce 

od razu po włączeniu pokazuje wynik i reaguje od ręki 

na wyniesienie na dwór (tak, tak, na pole, na pole – to 

AirVisual Node zbudował zespół programistów, 
developerów, naukowców zajmujących się 

środowiskiem i ekspertów meteorologii oraz 
inżynierów chemii z 6 krajów i 4 różnych 

kontynentów. Połączyła ich pasja do tematu 
jakości powietrza.

Mierniki jakości powietrza – Laser Egg i AirVisual Node 
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wyjaśnienie dla krakusów z dedykacją dla MacAzteka – [krakowska korekta przychyla się 

do wersji „na pole”]). Jak wspomniałem, aplikacja BreathSpace, do której możemy podpiąć 

miernik, pokazuje nie tylko PM2,5, ale również PM10. Ponadto pozwala obejrzeć historię 

pomiarów oraz ustawić alarm przy zadanym progu zanieczyszczenia powietrza. Niestety 

jedyny sposób na podzielenie się wynikami, to wysłanie ich mailem. Celowo nie piszę nic 

o dokładności pomiaru, bo będę chciał do nich wrócić po opisaniu drugiego miernika.

Tym drugim jest AirVisual Node. Zbudował go zespół programistów, developerów, naukow-

ców zajmujących się środowiskiem i ekspertów meteorologii oraz inżynierów chemii z 6 kra-

jów i 4 różnych kontynentów. Połączyła ich pasja do tematu jakości powietrza. Node i aplikacja 

powstały z funduszy zebranych w kampanii crowdfundingowej Indiegogo. Teraz jest w stałej 

sprzedaży, a firma buduje wokół niego fajną społeczność. Już sam jego wygląd jest zdecydo-

wanie nowocześniejszy, jest większy od wcześniej opisywanego, ale ma za to 5-calowy, kolo-

rowy ekran. Tak duży ekran od razu chce się dotykać, niestety tu spotka Was zawód, nie jest 

dotykowy. Sterowanie odbywa się za pomocą czterech przycisków u góry białego pudełka. 

Podobnie jak poprzednik działa na bazie czujnika laserowego. W środku umieszczono kilka 

wentylatorów, które mają dbać o prawidłowy przepływ powietrza przed wiązką lasera. Jest 

również zasilany przez microUSB, a na wbudowanej baterii potrafi pracować przez 5 godzin. 

Podobnie jak Laser Egg mierzy PM2,5 i PM10, ale PM10 też nie można zobaczyć na wyświetla-

czu. Na nim możemy widzieć AQI (Air Quality Index) w wersji amerykańskiej z małą informacją 

o PM2,5. W odróżnieniu od Laser Egg ma jeszcze takie wskazania, jak poziom CO2, tempera-

tura oraz wilgotność. Na konfigurowalnym wyświetlaczu możemy wybrać, aby zamiast CO2 

Mierniki jakości powietrza – Laser Egg i AirVisual Node 
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widzieć dane z wybranej, publicznej stacji zewnętrznej. Cały czas też widzimy wykres z ostat-

nich 24 godzin. Prezentacja wyników jest zdecydowanie lepsza niż we wcześniej opisywanym 

modelu. Największą wadą Laser Egg było jego zamknięcie, dane zostawały tylko u producen-

tów sprzętu i u nas. W AirVisual Node jest inaczej. Po pierwsze każdą stację możemy oznaczyć 

jako publiczną, wtedy pojawi się na publicznej mapie AirVisual. Producenci zalecają wtedy 

umieszczenie jej na zewnątrz, aby wyniki nie były zaburzane przez oczyszczacze powietrza. 

Samo urządzenie nie jest niestety wodoodporne, należy więc zadbać o daszek. Oprócz ozna-

czenia jako publiczna możemy też wygenerować specjalny kod, który każdy będzie mógł wpi-

sać w aplikacji AirVisual i dodać sobie naszą stację (o ile damy mu kod). Wreszcie każdy ma 

dostęp do API swojej stacji i może dane obrabiać, jak tylko chce.

W przypadku obydwu mierników producenci określają podobną, minimalną granicę błędu 

– około 5–10%. Nie do końca wiedziałem, jak to sprawdzić, nie miałem pod ręką profesjonal-

nego czujnika przenośnego. Warszawska Straż Miejska, która jest w takie wyposażona, nie 

W przypadku obydwu mierników producenci określają podobną, minimalną 
granicę błędu – około 5–10%.

SPRZĘT Mierniki jakości powietrza – Laser Egg i AirVisual Node 
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była zainteresowana testami. Co więc zrobiłem? W internecie są podane dokładne lokalizacje 

różnych stacji mierzących jakość powietrza. Na terenie Warszawy jest ich sześć. Zabierałem 

oba czujniki ze sobą i jeździłem jak najbliżej stacji i za pomocą obu robiłem pomiary. Wyniki, 

jakie uzyskiwały oba czujniki, były dość zbliżone do siebie, ale zazwyczaj AirVisual Node 

pokazywał mniejsze wartości. Laser Egg zaś pokazywał wartości bliższe tym na stacjach 

monitorowania jakości powietrza. Należy więc przyjąć, że bliższe prawdy były wyniki właśnie 

z Laser Egg. Przy czym ten miernik był mniej stabilny, wartości często skakały dość znacząco 

w krótkich okresach. Mam wrażenie, że AirVisual Node je jakoś uśrednia. Jedno jest ważne, 

oba czujniki w bardzo wiarygodny sposób pokazują, czy powietrze, którym oddychamy, 

nadaje się do tego, czy może powinniśmy kupić oczyszczacz powietrza. 10 µm/m3 w jedną 

czy drugą stronę nie robi tu większej różnicy.

Jeszcze raz dziękuję sklepowi oddechtozycie.pl za możliwość przetestowania obydwu 

mierników.

AirVisual Node             

Cena: 989 PLN
Precyzja: ±10%
Mierzalna wielkość 
cząsteczek: 0.3µm – 10µm

Laser Egg             

Cena: 649 PLN
Precyzja: ±10%
Mierzalna wielkość 
cząsteczek: 0.3µm – 10µm

norbertcala
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W styczniu, z okazji mocnego wejścia w ekosystem 

Android, podczas spotkania Dominik pokazał mi fan-

tastyczną aplikację do sprawdzania jakości powie-

trza w Polsce – Kanarek Michała Tajcherta. Aplikacja 

jest dostępna jedynie na Androida, wygląda bardzo 

profesjonalnie i minimalistycznie, mimo że jest to 

projekt prywatny. Program znajduje najbliższą naszej 

lokalizacji stację, można również dodać ulubione do 

listy. Dodatkowe funkcje to alarmy po przekrocze-

niu niebezpiecznych poziomów zanieczyszczenia 

powietrza czy prognoza jakości powietrza na naj-

bliższe trzy dni dla całej Polski. Stacje badania jako-

ści powietrza pochodzą z rządowej agencji GIOŚ 

(Generalny Inspektorat Ochrony Środowiska) oraz 

z serwisu LookO2.com. Dane są przedstawiane za 

pomocą słupków oraz wykresu historycznych pozio-

mów z ostatnich 24 godz. po dotknięciu interesują-

cego nas parametru. Najważniejszymi parametrami 

są pozycje PM10 i PM2,5, czyli aerozole atmosfe-

ryczne (pył zawieszony) o średnicy nie większej niż 

2,5 lub 10 μm, który zdaniem Światowej Organizacji 

Zdrowia jest najbardziej szkodliwy dla zdrowia czło-

wieka spośród innych zanieczyszczeń atmosferycz-

nych (za Wikipedią).

Początkowy zachwyt stroną graficzną aplikacji 

i zbieranymi przez nią danymi szybko przerodził 

się w przerażenie, gdy wróciłem do domu na Śląsk. 

Jak się obserwuje odczyty, które pną się w górę, 

przekraczając dopuszczalny poziom o 150%, 400%, 

900%, 1200%?

Tak, w styczniu i lutym takie poziomy cząstek zawie-

szonych PM2,5 występowały nocami przy bezwietrz-

nej pogodzie. Nie tylko na Śląsku. Padło noworoczne 

postanowienie biegania wieczornego. Z tym pozio-

SPRZĘT Xiaomi Smart Purifier – jak żyć komfortowo w erze smogu
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mem nowej wiedzy to czyste samobójstwo na własne życzenie. Nie natychmiastowe, ale rozcią-

gnięte w czasie, nieuleczalne, ciche zabójstwo. A tu jeszcze dzieci, dwójka, najwspanialszych na 

świecie. Jak je ochronić, kiedy okna i drzwi nie są przeszkodą? Trzeba było coś dla bezpieczeń-

stwa całej rodziny nabyć. Z racji zainteresowań powinno być gotowe na Smart Home, z kontrolą 

zdalną i lokalną. Wybór padł na Xiaomi Smart Mi Air Purifier II.

Zamówienie, oczekiwanie na przesyłkę, pokrycie należności celno-podatkowych i jest w domu. 

Urządzenie zostało naprawdę pięknie wykonane. Biały kolor jest chropowaty, plastik gruby 

i miękki, forma małego słupka wysokości około 50 cm, podstawa kwadratu 24 cm z mocno 

zaokrąglonymi bokami. Góra z ciemnoszarego tworzywa ukształtowana w okrągły otwór wypy-

chanego powietrza powinna lepiej maskować osiadające na urządzeniu zanieczyszczenia. Na 

dole urządzenia podczas jego pracy znajduje się kolorowa dioda LED informująca o pracy i aktu-

alnej jakości powietrza. Mniej więcej do 2/3 wysokości oczyszczacza wszystkie cztery powierzch-

nie boczne są w dziurkowane. Przez nie  zasysane jest powietrze do cylindrycznego filtra 

przypominającego taki z samochodów ciężarowych. Filtr klasy HEPA, trójwarstwowy, z powłoką 

z aktywnym węglem. Występuje w trzech wersjach: ekonomicznej (niebieski), zaawansowanej 

(zielony) i antybakteryjnej (fioletowy). Wszystkie potrafią wyłapać i zatrzymać do 99,9% cząstek 

PM2,5 lub większych. Zalecany czas pracy filtra to okres od 3 do 6 miesięcy.

Oczyszczacz Xiaomi Air Purifier II jest dostosowany do oczyszczania powierzchni do 40 m2. Na 

górnej podstawie znajduje się przycisk zmiany trybu pracy urządzenia: AUTO, Noc, Ustalony. 

SPRZĘT Xiaomi Smart Purifier – jak żyć komfortowo w erze smogu
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Dłuższe przytrzymanie trybu Ustalonego pozwala na załączenie 

maksymalnie wydajnej pracy. Oczyszczacz pozwoli nam wtedy 

na oczyszczanie do 330 m3 powietrza na godzinę, a w dodat-

kowym trybie TURBO dostępnym z aplikacji nawet na 388 m3/h 

(pow. 46,6 m2 mieszkania). Z tyłu urządzenia znajduje się dodat-

kowy przycisk do konfiguracji/załączania łączności Wi-Fi, czujnik 

badający jakość powietrza oraz klapka instalacji filtra HEPA.

Najważniejszym elementem systemu jest aplikacja. Xiaomi, 

produkujące dość rozbudowany krąg urządzeń inteligentnych, 

wszystkie je integruje w Mi Home dostępnej na platformy iOS 

i Android. Tam też mój oczyszczacz został szybko znaleziony. 

Instalacja nie przebiegła bezproblemowo, bo urządzenie nie 

chciało się połączyć z moją siecią 5 GHz, a ukrytej 2,4 GHz nie 

można było wpisać. Musiałem zatem uczynić ją widoczną, by 

podłączyć do niej oczyszczacz. Pierwsza konfiguracja przynio-

sła od razu aktualizację oprogramowania. Proszę pamiętać, że 

jest to urządzenie bez oficjalnego kanału sprzedaży w Europie. 

Aplikacja ma różne stopnie zaawansowania w zależności od 

wybranego regionu pracy. By uzyskać najwięcej możliwo-

ści, sugeruję wybranie regionu Mainland China oraz języka 

angielskiego. 

Podstawowy ekran Xiaomi Purifier przedstawia cztery przyciski 

sterujące oraz obrazowe przedstawienie pracy za pomocą wirują-

cej elipsy, do której lgną zanieczyszczenia. Wewnątrz elipsy znaj-

dziemy wskazania czujnika PM2,5 oraz procentowy stan czystości 

aktualnego filtra. Pociągnięcie ekranu do góry ujawni dodatkowe 

odczyty temperatury, wilgotności, jakości powietrza i komfortu 

oraz orientacyjnej daty zalecanej zmiany filtra i lokalizacji urzą-

dzenia. Wszystkie dane przedstawione prostym krojem czcionki 

na zielonym tle. Tło zmienia się na ciemnofioletowe w trybie noc-

nym. Wtedy urządzenie pracuje na najniższej możliwej prędko-

ści. Poziom hałasu (a właściwie jego brak) umożliwia normalne 

spanie w jego pobliżu. Ten sam najcichszy tryb pracy występuje, 

gdy czujnik wykryje poniżej 30 m/m3 cząstek PM2,5. W tym try-

Xiaomi Smart Purifier – jak żyć komfortowo w erze smogu
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bie urządzenie pobiera tylko 2,7 W energii. Po prze-

kroczeniu tego poziomu praca jest już słyszalna, ale 

nadal cicha, a zużycie energii wzrasta do 4 W. Podczas 

sprzątania mieszkania za pomocą odkurzacza udało 

mi się wprowadzić oczyszczacz w stan bardzo złej 

jakości powietrza (poziom ok. 150 PM2,5). Wtedy 

dioda informacyjna zmieniła kolor na pomarańczowy, 

a obroty wiatraka wyciągającego powietrze pod-

niosły zużycie do 40 W. Sytuacja takiej wzmożonej 

aktywności trwała ok. 6–8 minut, po czym oczysz-

czacz powrócił do normalnej cichej pracy.

Aplikacja ma dużo zaawansowanych funkcji umożli-

wiających głęboką indywidualizację, jak na przykład 

poziom jasności diody aktywności, blokada sterowa-

nia lokalnego (zabawy dzieci w suszenie włosów na 

początku były nagminne), czy możliwość podzielenia 

się urządzeniem z innym użytkownikiem (tryb tylko 

widoku lub pełnej kontroli), harmonogram pracy 

w ciągu dnia. Ciekawa jest również funkcja ucze-

nia się, która analizuje, kiedy wyłączamy oczyszczacz i proponuje robienie tego automatycznie. 

Możliwe jest również inteligentne połączenie zachowania z innymi czujnikami naszego inteli-

gentnego domu Xiaomi, jak czujnik otwartego okna (wyłączenie oczyszczacza) lub czujnik obec-

ności (załączenie/wyłączenie).

Xiaomi Smart Purifier II, który gości w moim domu już ponad sześć tygodni, nie daje mi nama-

calnego dowodu zmiany jakości naszego życia, ale pozwala mi sądzić, że to bezpieczeństwo 

wzrosło i jest kontrolowane przez wyspecjalizowane do tego urządzenie. Nie znalazłem lep-

szego rozwiązania z tak zaawansowaną integracją programową na tym poziomie cenowym. 

Pamiętajmy też, że stworzyli je Chińczycy, którzy walczą z jeszcze większymi problemami jako-

ściowymi powietrza u siebie. Walczą, jak widać aktywnie na wielu frontach, w przeciwieństwie 

do naszych, miłościwie nam panujących Ludzkich Panów…

Oczyszczacze Xiaomi Smart Purier II można kupić m.in. w sklepie internetowym CSOP w cenie 

około 900 złotych, w kąciku interesujących rozwiązań Xiaomi do naszego domu.

Xiaomi Smart Purifier – jak żyć komfortowo w erze smogu
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NORBERT CAŁA

DŁUGODYSTANSOWY TEST
XIAOMI ROBOT VACUUM 

Od dłuższego czasu używam na co dzień robota sprzątającego, a jest nim 
siedmioletni już Samsung NaviBot. Działa cały czas dobrze i obala tym samym 
mit o celowym postarzaniu produktów. Niemniej jednak to dość stary sprzęt. 

W międzyczasie przez mój dom przewinęło się jeszcze kilka różnych podobnych 
gadżetów na czele z flagową Roombą 980.

SPRZĘT Długodystansowy test Xiaomi Robot Vacuum 
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Każdy testowany robot zostawał poddawany na początek takiej samej próbie. Stawiałem 

stacje dokującą w jednym stałym miejscu, uruchamiałem robota i po prostu czekałem na 

rozwój wydarzeń. Do tej pory żaden nie przeszedł testu, czyli nie posprzątał całej przestrzeni 

i nie wrócił do bazy. Wszystkie bez przygotowania przestrzeni się gdzieś blokowały. Aż do 

momentu, gdy uruchomiłem Xiaomi Robot Vacuum. Ten poradził sobie znakomicie z zada-

niem, posprzątał całą możliwą przestrzeń i wrócił do bazy.

Tu zatrzymajmy się na chwilę przy firmie Xiaomi. Dla mnie to taki chiński Apple. Fajne pro-

dukty, dobrej jakości, świetnie zapakowane. Mam już ich kilka i z każdego jestem mega 

zadowolony. Choć oczywiście mają swoje wady, to jednak zawsze przykrywa je jedna zaleta 

– cena minimum dwa razy niższa niż u konkurencji. Jestem jedną nogą fanboyem Xiaomi.

Wracając do Xiaomi Robot Vacuum, to kosztuje 

on około 1800 złotych (cena w Polsce z FV VAT), 

w sieci też go można kupić za równowartość 300 

dolarów. Roomba 980, która jest moim zdaniem 

jego bezpośrednim konkurentem, to 4500 złotych, 

prawie trzy razy drożej. Jakoś wykonania jednego 

i drugiego robota oceniam bardzo podobnie. Tutaj 

gusta mogą grać rolę, bo Robot Vacuum jest biały 

– jak większość produktów tej firmy, a Roomba 

Od początku testu Xiaomi posprzątał 
mój dom już 55 razy, zajęło mu to 2500 
minut, a powierzchnia posprzątana to 

2261 m2. Zaklinował się tylko dwa razy.

SPRZĘT Długodystansowy test Xiaomi Robot Vacuum 
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– ciemna. Subiektywnie Roomba jest ładniejsza. Przy czym Roomba nie przeszła mojego 

testu. Najpierw zawiesiła się w łazience na dywaniku, potem zaklinowała pod szafką, a na 

końcu wjechała na włochaty dywan, z którego zjechać nie potrafiła. Xiaomi Robot posprzą-

tał rzeczony dywanik w łazience, posprzątał pod szafką, na włochaty dywan raz wjechał, 

miał tam problemy, ale się uwolnił i więcej nie wjeżdżał. Od początku testu Xiaomi posprzą-

tał mój dom już 55 razy, zajęło mu to 2500 minut, a powierzchnia posprzątana to 2261 m2. 

Zaklinował się tylko dwa razy, w obu przypadkach przyczyną były luźno leżące na ziemi 

kabelki. Średnio posprzątanie jednego metra kwadratowego zajmuje mu około jednej 

minuty. Sprzątanie odbywa się w bardzo przemyślany sposób. Xiaomi za pomocą czujni-

ków, w tym lasera, analizuje pomieszczenie, z którym ma do czynienia, dzieli go sobie na 

wirtualne fragmenty, objeżdża je dookoła, a następnie sprząta wnętrze tych przestrzeni. 

W jego ruchu brak przypadkowości. Gdy jednego dnia zostawimy na przykład otwarte drzwi 

do jakiegoś pomieszczenia, które jest zazwyczaj zamknięte, to robot zorientuje się w prze-

strzeni i tam wjedzie. Przejazdy możemy nawet obserwować na żywo w aplikacji mobilnej. 

W pełni naładowana bateria pozwalała mu na odkurzenie około 200 m2.

Długodystansowy test Xiaomi Robot Vacuum 
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W pudełku z Roombą dostajemy wirtualną barierę, która nie 

pozwala wjechać robotowi w jakieś miejsce, na przykład w miskę 

z wodą dla kota. Testując, używałem więc tej bariery, dlatego 

martwił mnie fakt jej braku w Xiaomi. Ale okazało się, że nie jest 

potrzebna, bo ten robot zauważa miskę i w nią nie uderza.

Jakość sprzątania jednego i drugiego robota oceniam bardzo 

podobnie, czyli bardzo dobrze. Jeden i drugi potrafi zebrać 

sporo brudu do pojemnika, nawet kiedy mieszkanie było 

wysprzątane i odkurzone wcześniej. Tak naprawdę mając 

Xiaomi, możemy sobie darować klasyczny odkurzacz w domu 

i mieć ewentualnie jakiś mały, ręczny do odkurzenia miejsc, 

w których robot się nie zmieści. W Xiaomi Robot Vacuum 

możemy ustawić w sumie sześć trybów sprzątania. W tym naj-

lepszym jest najgłośniejszy, w tym najsłabszym – najcichszy. 

W przypadku trybu najgłośniejszego trudno się skupić. Przy 

najcichszym można spokojnie prowadzić rozmowę telefo-

niczną. Ja używam go w ustawieniu środkowym, czyli turbo, 

ale bez zwiększonej mocy. Ustawieniami sterujemy oczywi-

ście z aplikacji.

Xiaomi Robot Vacuum jest bowiem wyposażony w moduł Wi-Fi, 

dzięki któremu podepniemy go do internetu i będziemy mogli 

zdalnie sterować. Gdy zaczynałem testy, aplikacja była jedy-

nie w języku chińskim, co troszeczkę utrudniało jej używanie. 

W międzyczasie pojawiła się jednak aktualizacja przynosząca 

Ale co będzie, jak już trochę popracuje? To 
spowodowało, że ten test piszę dwa miesiące po 
rozpoczęciu testów. I nadal nie mam się do czego 

przyczepić. To chyba idealny robot odkurzacz.

Długodystansowy test Xiaomi Robot Vacuum 



SPRZĘT

wyimek

norbertcala

Długodystansowy test Xiaomi Robot Vacuum 

92

wsparcie dla języka angielskiego. Nauczyłem się w sumie już trochę tego chińskiego i teraz 

zostanę z nim jak jakiś… Aplikacja pozwala sterować zdalnie robotem, czyli na przykład włą-

czyć go już po wyjściu z domu. Możemy też w niej ustawić automatycznie sprzątanie o danej 

godzinie lub dowiedzieć się, w jakim stanie są podzespoły eksploatacyjne robota. Po prawie 

dwóch miesiącach filtr ma jeszcze 72% początkowej wartości, szczotka boczna 79%, a główna 

86%. Niestety Xiaomi w przeciwieństwie do Roomby nie pokazuje poziomu zapełnienia 

pojemnika na brud. Trzeba do niego zajrzeć raz na kilka dni. Nie jest to uciążliwe, bo wystar-

czy podnieść klapkę u góry robota i wyciągnąć pojemnik. Dla mnie bardzo ważne jest to, że 

pojemnik jest szczelny, po jego wyjęciu nic nie wysypie się przypadkowo na ziemię. Różnie 

bywało z tym w innych robotach.

W przypadku Xiaomi Robot Vacuum najbardziej obawiałem się jego trwałości. Od początku 

zachwycił mnie precyzją sprzątanie, umiejętnością wykrywania przeszkód. Ale co będzie, 

jak już trochę popracuje? To spowodowało, że ten test piszę dwa miesiące po rozpoczęciu 

testów. I nadal nie mam się do czego przyczepić. To chyba idealny robot odkurzacz. Po pro-

stu go uruchamiam, wychodząc z domu – automatyczny harmonogram się nie sprawdzi, bo 

wychodzę w różnych godzinach i zapominam. Mam statystycznie 95% pewności, że się nie 

zatnie i posprząta cały dom, znaczy jedno piętro, bo po schodach jeździć nie potrafi. Jeszcze.

Ocena iMagazine:       

http://www.twitter.com/norbertcala
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Kawa to dla niektórych napój, bez którego nie 

wyobrażają sobie dnia. Często wiąże się z tym 

cały rytuał. O dobrą kawę w domowym zaci-

szu nie jest łatwo. Skoro jednak chcemy się nią 

cieszyć, to dlaczego nie możemy tego zrobić 

w inteligentny sposób? Ekspres do zabudowy 

z systemem Home Connect – to pomysł dla 

każdego, kto planuje urządzić kuchnię, kocha 

kawę i nowoczesne technologie.

Niełatwo jest recenzować sprzęt, który 

samemu się nabyło, choć z drugiej strony daje 

nam to pełną swobodę i możliwość długo-

terminowych testów. Teraz chcę Was prze-

konać, że upadając na głowę i wydając pięć 

tysięcy złotych, postąpiłem jednak właściwie. 

W końcu za cenę ekspresu codziennie mógł-

bym pijać dobrą kawę w kawiarni. A tutaj, 

poza kosztem samego ekspresu dochodzi 

jeszcze kwestia doboru odpowiedniej kawy 

– która tania nie jest – czyszczenie i przyrzą-

dzanie. A jednak CTL636ES6 pozwala roz-

koszować się dobrą i zróżnicowaną kawą 

w dowolnej chwili i robi to w sposób niezwy-

kle nowoczesny.

Ekspres ten po raz pierwszy zobaczyłem 

w ubiegłym roku na targach IFA i od tego 

momentu zapragnąłem go mieć. Do tej pory 

ekspresy w domu kojarzyły mi się z wielkimi 

kobyłami, które pasują do biura, ale nie do 

kuchni. Fajne, manualne ekspresy to znowu 

cały rytuał. Ekspres do zabudowy jest este-

tyczny i nie zabiera wiele miejsca. To o wiele 

sensowniejsze rozwiązanie niż mikrofala. Te 
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możemy znacznie taniej kupić w wersji swo-

bodnej i schować w szafce. 

Wadą ekspresów na początku może być 

stosunkowo skomplikowana obsługa. 

Przynajmniej tak to wygląda, gdy spojrzymy 

z oddali. Rzeczywistość pokazuje, że owszem, 

ekspres wymaga od nas pewnej uwagi, ale 

w tym Boschowskim wykonaniu to nie prze-

raża. Musimy pamiętać o napełnieniu ziar-

nami kawy zbiornika, pamiętać o wodzie, 

odłączać pojemnik na mleko, a także usuwać 

skropliny, czyli resztki zmielonej kawy oraz 

nagromadzoną wodę. Ekspres będzie nam też 

przypominał o procesie odkamieniania oraz 

zaawansowanym czyszczeniu.

Wszystkie te informacje znajdziemy na koloro-

wym, dotykowym ekranie, który jest podzie-

lony na trzy części. Choć jest on dotykowy, 

to kluczowym elementem sterującym jest 

srebrne koło, to nim dokonujemy poszcze-

gólnych wyborów. Ekspres wyposażono rów-

nież w Wi-Fi. Z aplikacji Home Connect też 

możemy nim sterować. Przy czym zrobie-

nie kawy zdalnie jest niemal niemożliwe ze 

względu na to, że przed każdym uruchomie-

niem ekspres się przepłukuje. 

Całym kluczem do mojego zauroczenia tym 

ekspresem jest mnogość rodzajów kaw, które 

można zrobić i nie wymaga to ani specjalnej 

wiedzy, ani dodatkowego czasu. Espresso, 

ristretto, cappuccino, macchiato to jedno, ale 

po połączeniu z iPhone'em możemy wybrać 

liczne inne kawy jak Flat White, americano czy 

Bosch CTL636EB6 – inteligentna kawiarnia w Twoim domu
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moje największe odkrycie Red Eye. Niby banał, a jednak możemy naszą kuchnię przerobić 

na Starbucksa.

Wi-Fi w ekspresie jest przydatne także w czasie imprez. Gdy odwiedzą nas goście, robimy 

wtedy za kelnera, tworząc playlistę, czyli zbierając zamówienia. Następnie klikamy Play 

i tylko podstawiamy kolejne filiżanki, kubki, szklanki. W ten sposób możemy być pewni, że 

każdy dostanie taką kawę, na jaką miał ochotę. 

CTL636ES6 pozwala na dość sporą personalizację napojów, a także tworzenie ulubio-

nych kaw domowników o odpowiedniej mocy i pojemności. Home Connect w sprzętach 

Boscha i Siemensa jest połączony z usługą IFTTT. Można więc dodać sobie widget ze swoją 

ulubioną kawą, można też wprowadzić dodawanie kawy do listy zakupów, gdy skończą się 

nam ziarna w zasobniku.

Jeśli wasza rodzina lubi kawę w różnych wariantach lub macie częstych gości, warto roz-

ważyć zakup ekspresu do zabudowy. Oczywiście to nie jest tani sprzęt, a wiele osób 

z powodzeniem korzysta z ekspresów na kapsułki lub kawy rozpuszczalnej, przy doborze 

odpowiedniej mieszanki szybko jednak dostrzeżecie różnice. To coś jak Johnny Walker 

kontra dobry Single Malt.

paweloko

Bosch CTL636EB6 – inteligentna kawiarnia w Twoim domu
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 Jeszcze dwa–trzy lata temu wybierając sprzęt AGD, zupełnie nie zwracaliśmy 
uwagi na taki aspekt, jak możliwość sterowania z aplikacji. W tym czasie jednak 
wszystko się zmieniło i tak naprawdę możemy z telefonu sterować większością 

sprzętów domowych.

NORBERT CAŁA

AMICA IN 
PIEKARNIK DO ZABUDOWY 

EB954BA+ IN PYROLIZA

SPRZĘT Amica IN. Piekarnik do zabudowy EB954BA+ IN PYROLIZA
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Pralka sterowana z iPhone'a? Nie ma problemu. 

Podgląd zawartości lodówki na ekranie tabletu? 

Nie ma problemu. Kawa zaparzona za pomocą 

aplikacji? Nie ma problemu. Odkurzacz urucha-

miany z zegarka? Nie ma problemu. No dobra, 

ale co z piekarnikiem? Również nie ma problemu, 

ale jak na razie specjalnie dużego wyboru nie 

ma i w sumie sprowadza się do (tu spore zdzi-

wienie!) całkowicie polskiego producenta, jakim 

jest Amica. Konkretnie chodzi o trzy piekarniki 

z ekskluzywnej linia Amica IN, które mogą być 

sterowanie z aplikacji. Jak zostało rozwiązane to 

sterowanie, przedstawię trochę dalej.

Oczywiście podstawowym kryterium wyboru pie-

karnika wcale nie było sterowanie (taaak!) z apli-

kacji, w końcu piekarnik musi spełniać funkcje, do 

których został przeznaczony, czyli być wygodny 

w obsłudze i dobrze piec. Wybierając jednak pie-

karnik ze wsparciem aplikacji, nie musicie się przej-

mować jego podstawowymi funkcjami. Obecnie 

smart funkcje piekarnika są na końcu listy życzeń, 

jak więc będzie miał to, to zazwyczaj jest to model 

z górnej półki, zatem, tak czy siak, zostanie wypo-

sażony we wszystko, co najważniejsze. Dokładnie 

tak jest w przypadku modelu, który wybrałem ja 

– Amica EB954BA+ IN PYROLIZA. W co więc wypo-

sażono piekarnik z najwyższej półki w 2016 roku? 

Ostatnio piekarnik kupowałem dziesięć lat temu 

i naprawdę nie spodziewałem się, że tak dużo 

się zmieniło w tej kwestii. Standardem w wyż-

szej półce są miękko domykane drzwiczki, wysu-

wane prowadnice, front piekarnika, który nie 

nagrzewa się więcej niż do 35 stopni, nawet gdy 

wewnątrz jest ich 280. Przy czym piekarnik ciągle 

działa w klasie energetycznej A+. Moja wersja ma 

Pralka sterowana z iPhone'a? 
Nie ma problemu. Podgląd 
zawartości lodówki na ekranie 
tabletu? Nie ma problemu. Kawa 
zaparzona za pomocą aplikacji? 
Nie ma problemu. Odkurzacz 
uruchamiany z zegarka? Nie 
ma problemu. No dobra, ale co 
z piekarnikiem?

Amica IN. Piekarnik do zabudowy EB954BA+ IN PYROLIZA
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Tym, co rzuca się w oczy od pierwszego 
wejrzenia, jest jego wysmakowany 
wygląd. Nic dziwnego, że cała linia 

produktów Amica IN dostała nagrodę iF 
Design Award oraz Red Dot Award 

w kategorii Product Design. 

w nazwie PYROLIZA, czyli potrafi samodzielnie 

oczyszczać się pod wpływem wysokiej tempe-

ratury. Spalenizna i brud w komorze zamieniają 

się w łatwy do usunięcia popiół. Ciężko mi nawet 

wyobrazić sobie coś więcej.

Tym, co rzuca się w oczy od pierwszego wej-

rzenia, jest jego wysmakowany wygląd. Nic 

dziwnego, że cała linia produktów Amica IN 

dostała nagrodę iF Design Award oraz Red Dot 

Award w kategorii Product Design. Czarny, lekko 

matowy front, otoczony srebrną ramką z bardzo 

szeroką rączką, która w czasie pracy piekarnika 

podświetla się na czerwono. To musi się podo-

bać. Trudno jednak szukać z przodu dużego logo 

producenta; w firmie najwidoczniej doszli do 

wniosku, że podobnie jak w przypadku iPhone’a, 

wygląd jest tak rozpoznawalny, że nie trzeba go 

psuć wielkim logotypem. Dopiero po bliższym 

przyjrzeniu zobaczymy mały czarny napis Amica 

na czarnych drzwiczkach apiekarnika.

Najważniejszym elementem przedniego panelu 

piekarnika jest duży, dotykowy wyświetlacz oraz 

jednocześnie absolutny brak jakichkolwiek przyci-

sków czy pokręteł, czyli wszystkiego tego, czego 

bał się statystyczny facet. Do piekarnika można 

podejść, kilkoma klikami na ekranie wybrać funkcję 

„upiecz mi kurczaka” i wcisnąć START. Z tym pora-

dzi sobie naprawdę każdy facet. Ekran ma rozmiar 

około 6", nie jest to Retina jak w iPhonie, ale jego 

rozdzielczość i nasycenie kolorów są naprawdę 

dobre. Tym, co może na początku przeszkadzać, 

jest mała czułość ekranu. Co ciekawe, jest tak 

dobrana specjalnie. Piekarnik musi dać się kom-

fortowo obsłużyć nawet wtedy, gdy ręce mamy 

Amica IN. Piekarnik do zabudowy EB954BA+ IN PYROLIZA



pobrudzone mąką lub mamy założoną rękawiczkę 

kuchenną oraz nic nie powinno się nam klikać 

przypadkiem. Po kilkudziesięciu kliknięciach doj-

dziemy do wprawy, w zasadzie wszystko rozbija się 

o przyciśnięcia z dużą siłą. Nie wystarczy muśnięcie 

ekranu jak w iPhonie. Menu piekarnika jest bardzo, 

bardzo rozbudowane. Przede wszystkim mamy 

dostęp do 10 różnych trybów piekarnika: wenty-

lator + grzejnik górny + grzejnik dolny; opiekacz; 

opiekacz + grzejnik górny; grzejnik dolny; termo-

obieg + grzejnik dolny; termoobieg; grzejnik górny 

+ opiekacz + wentylator; konwencjonalny. Ja, 

mimo ekranu dotykowego, już się lekko gubię. Jeśli 

dodamy do tego wbudowaną listę 88 gotowych 

przepisów wraz z doborem czasu i temperatury 

pieczenia, to robi się naprawdę grubo.

Oczywiście możemy wszystko robić z ekranu doty-

kowego w piekarniku, ale nie musimy, bo sporą 

część interakcji możemy przenieść na naszego 

smartfona. Po pierwsze, możemy przenieść listę 

zakupów do każdego z 88 przepisów. W tym celu 

należy nacisnąć ikonkę QR-kodu na ekranie. Potem 

wystarczy zeskanować QR-kod, aby w telefonie 

mieć listę produktów. QR-Kod jest dość skom-

plikowany, ale to dlatego, że niesie w sobie całą 

informację o produktach potrzebnych do tego 

przepisu, a nie przekierowuje na jakąś stronę 

z internetową. Sam nie wiem, co byłoby lepsze. 

QR-kod zeskanowany z Amica możemy łatwo sko-

piować do Notatek. To dość wygodne, a żaden 

nowy telefon z odczytem nawet tak skomplikowa-

nego kodu nie powinien mieć problemu.

Skanowanie kodów QR to ciekawy sposób na 

komunikację z piekarnikiem, ale przecież nie na to 

SPRZĘT Amica IN. Piekarnik do zabudowy EB954BA+ IN PYROLIZA
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liczyliśmy. Przy rozpakowywaniu piekarnika dość szybko rzuci się Wam w oko router TP-link, 

który znajdziecie w jego wnętrzu. Jego obecność może być dziwna, ale rzut oka w instruk-

cję wszystko wyjaśnia. Piekarnika nie wyposażono w łączność Wi-Fi, a jedynie złącze RJ45 na 

kabel. Ale kto ma w KUCHNI kabel sieci komputerowej?! Nawet ja nie mam. Ten router jest 

po to, aby podpiąć go do naszej sieci Wi-Fi. Trzeba go skonfigurować w trybie klienta Wi-Fi 

i podłączyć pod złącze w kuchence. Bardzo to skomplikowane i jedynym pocieszeniem jest 

to, że robimy to tylko jeden raz. Ważne, żeby wszystko zrobić przed instalacją piekarnika, bo 

ten router musimy ukryć za piekarnikiem. Gdy już przejdziemy przez ten proces, nasz piekar-

nik dostanie dostęp do sieci. Objawi się to dość szybko – wyświetleniem pogody dla lokali-

zacji, w której jesteśmy.

Teraz powinniśmy pobrać aplikację dla naszego urządzenia i skonfigurować ją do używa-

nia piekarnika. W Amice muszą być fanami Apple. To, że piekarnik ma aplikację na iPhone'a, 

to oczywiste, ale ma też wersję dla iPada oraz dla Apple Watch! To nie koniec zaskoczeń. 

Piekarniki Amica mają swoją aplikację dla macOS! Dla macOS! Znacie jakiś inny sprzęt AGD 

na świecie, który na swoją aplikację dla macOS? Ja nie znam. Z aplikacji możemy sterować 

wszystkimi funkcjami piekarnika, możemy przejrzeć przepisy, możemy sprawdzić stan pie-

karnika, możemy w końcu go uruchomić lub wyłączyć. Co więcej, możemy to wszystko 

zrobić zdalnie, konfiguracja dostępu zdalnego to jedynie dwa kliknięcia w ustawieniach pie-

karnika w aplikacji. Zastanawiacie się, po co dostęp zdalny do piekarnika? To może nie jest 

oczywiste od razu, ale siedząc ze słuchawkami na uszach w sypialni, dostaniemy informację 

Amica IN. Piekarnik do zabudowy EB954BA+ IN PYROLIZA



o tym, że ciasto jest gotowe. Wychodząc z domu, możemy włożyć do piekarnika pizzę i uru-

chomić jej pieczenie przed wyjściem z pracy, aby była gotowa na nasz powrót. Wszystko to 

można zrobić z zegarka, czyż to nie urzeczywistnienie marzeń geeków? 

Na koniec zostawiam sobie tak fajne funkcje piekarnika, jak możliwość wyświetlenia na jego 

wyświetlaczu pokazu zdjęć lub podłączenia się z nim za pomocą Bluetooth i używania jako 

głośnika! Serio, ten piekarnik może być głośnikiem bezprzewodowym. W sumie to dość cie-

kawa i możliwe, że przydatna funkcja. Co do jakości dźwięku nie będę się wypowiadał, ale 

mogę sobie w CV wpisać: „Słuchałem muzyki z piekarnika, ma całkiem dobry środek”.

Piekarnik Amica to produkt, który zdecydowanie wybiega w przyszłość – zarówno naszą, jak 

i firmy. W przyszłości Amica chce zbudować własną sieć domowych urządzeń AGD. Już w tej 

chwili piekarnik może się połączyć z płytą grzewczą, a następnie z okapem. Gdy gotujemy 

coś, automatycznie uruchomi się nam okap. Tak będzie wyglądała przyszłość. Amica już jest 

w niej jednym krokiem, czekam na piekarnik ze wsparciem dla HomeKit. Zapomniałbym 

wspomnieć – ciasto wyszło bez zakalca, chleb jest puszysty, a kurczak soczysty i równo 

przyrumieniony.

Ocena iMagazine        – za wizję przyszłości AGD norbertcala

SPRZĘT Amica IN. Piekarnik do zabudowy EB954BA+ IN PYROLIZA
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PAWEŁ OKOPIEŃ

Kwiecień nie rozpieszczał nas pogodowo, ale lada moment będzie lato, 
prawdopodobnie bardzo upalne. Warto pomyśleć o klimatyzacji do biura lub 

domu. Klimatyzator idealny to taki, który rzeczywiście chłodzi, a nie wychładza. 
W dodatku nie powinien też wywoływać gęsiej skórki na myśl o rachunku za 

prąd. Dodajmy do tego jeszcze nowoczesne funkcje.

WIND-FREE  
KLIMATYZACJA BEZ GĘSIEJ SKÓRKI

SPRZĘT Wind-Free – klimatyzacja bez gęsiej skórki
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Wind-Free od Samsunga to klimatyzator z wbudowanym Wi-Fi. Dzięki temu można go 

obsłużyć z dowolnego miejsca na Ziemi. Specjalna aplikacja dostępna jest zarówno na urzą-

dzenia z Androidem, jak i iOS. Dzięki niej możemy na przykład włączyć klimatyzator na kilka 

godzin przed powrotem do domu. Urządzenie można także odpowiednio programować, 

aby intensywnie schładzał przed pojawieniem się pracowników w biurze, a później w godzi-

nach pracy przełączył się w tryb subtelnego chłodzenia. Dzięki inteligentnemu procesowi 

automatyzacji pracy urządzenia otrzymujemy bardzo niskie zużycie energii. Tym samym 

obalamy mit o tym, że klimatyzacje są kosztowne w zakupie i utrzymaniu.

Klimatyzatory są dobrodziejstwem biur, ale też i kłopotem. Powietrze nadmuchiwane ze 

zbyt dużą siłą powoduje uczucie nieprzyjemnego chłodu i może także skutkować przezię-

bieniem. Receptą jest technologia opracowana przez Samsunga w klimatyzatorze Wind-

Free. Wyeliminowano w nim bezpośredni nadmuch. Konstrukcja klimatyzatora bazuje na 21 

000 mikroskopijnych otworów, odpowiedzialnych za rozpraszanie powietrza dystrybuowa-

nego do pomieszczenia. Ogromną zaletą nowego produktu Samsunga jest funkcja w pełni 

automatycznego przełączania się między dwoma trybami pracy, różniącymi się intensywno-

ścią procesu schładzania powietrza. Dzięki użyciu nowej 8-biegunowej sprężarki opracowa-

nej przez Samsunga, wykorzystującej technologię POWERboos silnik klimatyzatora narażony 

jest na mniejsze wahania momentu obrotowego, co ogranicza ogólną wymaganą energię 

i skraca czas potrzebny do uzyskania maksymalnej prędkości obrotowej przez kompresor.

Wind-Free to produkt przede wszystkim adresowany do właścicieli biur, ale coraz częściej 

o klimatyzatorach myślą również mieszkańcy domów i mieszkań prywatnych. Jak widać, 

Samsung to nie tylko smartfony i telewizory, ale także praktyczny sprzęt chłodniczy, który 

w dodatku również może być smart.

paweloko

Wind-Free – klimatyzacja bez gęsiej skórki

https://twitter.com/paweloko
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 LITTLEBITS, 
CZYLI TWORZENIE OD NAJMŁODSZYCH LAT

SPRZĘT  littleBits, czyli tworzenie od najmłodszych lat
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Ze szkoły podstawowej najlepiej wspominam „zetpety”, czyli zajęcia 
techniczno-praktyczne. Uczyliśmy się robić na drutach, gotować, robić 
kanapki i karmiki dla ptaków. Bawiąc się, dowiadywaliśmy się, jak działa 
obwód elektryczny, żarówka, włącznik, potencjometr itp. Pamiętam, że 
mieliśmy specjalne zestawy zasilane płaską baterią. Z zajęć wyniosłem 
ogromne zainteresowanie elektroniką oraz wiedzę, jak mocno szczypie 
w język bateria płaska, a jak 9V.

Nie wiem, czy teraz w szkole są podobne przedmioty. U mojego Maksa w pierwszej 
klasie nie ma, a szkoda, bo wiem, że bardzo by mu się to podobało. Dlatego będę 
zachęcał szkołę, aby wprowadziła do programu nowoczesną wersję ZTP, czyli STEM 
(Science, Technology, Engineering and Mathematics). Jest to specjalny rodzaj eduka-
cji opierającej się na nauce, technologii, inżynierii i matematyce, który w bardzo 
praktyczny sposób wprowadza uczniów w często trudne zagadnienia, które są nie 
do zrozumienia w młodym wieku bez zajęć praktycznych.

SPRZĘT  littleBits, czyli tworzenie od najmłodszych lat
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Idealnie w nauczaniu tego przedmiotu sprawdzą się klocki elektroniczne littleBits. 
Dzięki nim można budować nawet bardzo skomplikowane układy elektroniczne 
i to bez użycia lutownicy. Klocki elektroniczne, nazywane Bitami, które tworzą nasz 
układ, łączą się ze sobą za pomocą magnesów. Dzięki temu nie da się ich połączyć 
w zły sposób i spowodować jakieś awarii. Ułatwieniem jest też bardzo czytelny 
podział kolorystyczny i opis, który pomaga rozpoznać właściwe funkcje danego Bita.

W skład zestawów wchodzą różne moduły; z Maksem testowaliśmy zestaw littleBits: 
Rule Your Room Kit. Kosztuje około 500 złotych i jak sama nazwa mówi, pozwala 
robić domowe psikusy. Psikusy jednak pozwalają zapoznać się z obwodami elek-
tronicznymi i ogólnym działaniem elektroniki. W skład zestawu wchodzi moduł 
zasilania, potencjometr, diodowy wskaźnik wzmocnienia, brzęczyk, serwo oraz 
płytka pozwalająca zwierać różne obwody i emulować myszkę w komputerze. 
Do tego płytki montażowe, baterie itp. Jest też instrukcja z ośmioma projektami 
wynalazków – w aplikacji z AppStore znajdziemy ich dużo więcej. Ogólnie cały 
system to ponad 60 różnych Bitów, wśród których są bramki XOR, NAND, NAND, 

SPRZĘT  littleBits, czyli tworzenie od najmłodszych lat
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wyświetlacze numeryczne, silniki, koła, żyroskopy, oscylatory, odtwarzacze MP3, 
czujniki ruchu, sekwencery czy procesory Arduino oraz wiele, wiele więcej.

Wracając do naszego Rule Your Room Kit – w książce mamy kilka przykładów, jak 
go wykorzystać, a przy okazji nauczyć się czegoś oraz zrobić psikusa. Najważniej-
sze jest to, żeby w trakcie tworzenia i zabawy uruchomić w sobie tryb dziecka. 
Od tego momentu będzie prościej. Można na przykład stworzyć alarm do szafki. 
Wystarczy wziąć płytkę ze złączami i podłączyć do niej kawałki foli metalowej. 
Gdy ktoś odsunie szufladę, to obwód się zewrze, a wtedy serwo zadziała i zwali 
książkę, a jednocześnie uruchomi się brzęczyk. Można też stworzyć ducha, który 
zareaguje na dźwięk i zaświeci diodami oraz wyda dziwny dźwięk z głośnika. 
Czaderskie i poznawcze będzie też przybicie z kimś piątki i wyzwolenie w efekcie 
dźwięku lub światła. To nic trudnego, wystarczy, że każdy weźmie w jedną rękę 
jeden kabelek z płytki zwierającej. Obwód się zamknie i głośnik wyda dźwięk. To 
doskonała nauka o przewodnictwie! Podobnie świetną nauką będzie używanie 
marchewek do sterowania kursorem myszki, czy użycie kartki mocno pokrytej 
ołówkiem jako zwieracza do naszego układu.

Każdy zbudowany układ to kolejna dawka wiedzy o tym, jak działa elektronika, czyli 
cały świat, który nas otacza. Nic lepszego naszemu sześcio-, siedmio- czy ośmio-
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letniemu dziecku nie możemy teraz dać. Maksowi, który ma sześć lat, najbardziej 
podobała się łatwość łączenia elementów – jest to prostsze niż łączenie klocków 
LEGO, a w efekcie nieprawidłowego połączenia nic złego się nie dzieje. To pozwalało 
mu popuścić wodze wyobraźni i tworzyć układy, na jakie ja – z już zamkniętym 
umysłem – nigdy bym nie wpadł.

Zestaw, który testowaliśmy, pozwala zapoznać się z podstawowymi zasadami elek-
troniki, a przykładowe układy są tak przemyślane, aby wzbudzić ciekawość małego 
dziecka. Ogromnym plusem zaś jest to, że można potem dokupować poszczególne 
elementy, a zabawa praktycznie nie ma końca. Ten zestaw będzie rósł z dzieckiem 
przez kilka lat i kto wie, czy dzięki takiemu zainteresowaniu, nie wyrośnie z niego 
genialny inżynier.

SPRZĘT  littleBits, czyli tworzenie od najmłodszych lat
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HomeKit został zapowiedziany przez Apple na WWDC w czerwcu 
2014 roku. Zadaniem tej technologii jest wprowadzenie wspólnego 
języka dla komunikacji między sprzętem Apple’a a akcesoriami 
z kategorii tak zwanego inteligentnego domu. Na prezentacji 
przedstawiono listę kilkunastu partnerów, których produkty 
wkrótce miały trafić na rynek.

Liczyłem wtedy, że szybko przyłączą się do tego inni producenci i w niedługim czasie 
zasypią rynek akcesoriami zgodnymi z tym standardem. Niestety premiera iOS 8 nie 
przyniosła praktycznie ani jednego kompatybilnego urządzenia. Trudno powiedzieć, czy 
wina leżała po stronie Apple’a, czy producentów akcesoriów.

Przez ostatnie lata na rynku pojawiło się jednak dużo świetnych produktów bez wsparcia 
dla tej technologii. Do ich obsługi jest konieczna instalacja specjalnych aplikacji. W przy-
padku gdy korzystamy ze sprzętu wielu marek, to sterowanie nie jest ani szybkie, ani 
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wygodne. HomeKit umożliwia kontrolę urządzeń 
natywnie z iOS-a. Nie ma konieczności instalowania 
żadnych wspomagających aplikacji. Ważną funkcją 
jest możliwość grupowania akcesoriów w tak zwane 
sceny. Pozwalają one na to, by pojedynczym klik-
nięciem lub komendą głosową Siri jednocześnie 
zmienić stany wielu przyłączonych urządzeń. W taki 
sposób możliwe jest szybkie przygotowanie pokoju 
do seansu filmowego. Aktywacja sceny ustawi 
właściwą temperaturę, 
zamknie rolety okienne, 
załączy odpowiednie 
oświetlenie i jednocze-
śnie uruchomi w kuchni 
czajnik, w którym zosta-
nie zagotowana woda na 
herbatę. Sceny mogą być 
uruchamiane ręcznie, ale 
także wyzwalane przez 
predefiniowane automa-
tyzacje. Te z kolei mogą 
być uzależnione od naszej lokalizacji, pory dnia, 
a także od stanu innych akcesoriów i czujników. 

Niektóre firmy wprowadzają do sprzedaży proste 
urządzenia, tak zwane „mostki”, które po wpięciu do 
sieci LAN dodają obsługę HomeKita do wyproduko-
wanych przez nich akcesoriów. Dobrym przykładem 
na tle konkurencji „świeci” Philips. Jeśli korzystamy 
z ich systemu inteligentnego oświetlenia Hue, to 
wymieniając jeden element – „mostek” – wszystkie 
produkty z linii Hue, które mamy, zaczynają komu-
nikować się za pośrednictwem HomeKit. Niestety 
większość firm nie przewiduje takich rozwiązań 
ani aktualizacji do dotychczas sprzedawanych 
akcesoriów. W takim przypadku konieczna staje 

się ich wymiana na nowsze generacje. Kolejną 
kwestią jest cena akcesoriów wspierających Home-
Kita. Produkty z tą funkcją są obecnie traktowane 
jako premium, więc kosztują znacznie więcej od 
„zwykłych”, dotychczasowych smart rozwiązań.

Jednak za sprawą społeczności OpenSource poja-
wiła się ciekawa alternatywa – projekt Homebridge. 
Jest to implementacja serwera akcesoriów HomeKit. 

Realizuje podobną funkcję 
jak przystawka Philipsa – za 
sprawą pluginów staje się 
on pośrednikiem pomię-
dzy HomeKitem a prze-
różnymi akcesoriami czy 
skryptami systemowymi.

Homebridge’a można 
zainstalować właściwie 
na każdym komputerze. 
Musi być on jednak cały 

czas włączony, dlatego uważam, że odpowiednim 
urządzeniem do tego celu jest Raspberry Pi. Ten 
prosty mikrokomputer charakteryzuje się bardzo 
niskim poborem energii wynoszącym około 2W, 
a przy tym można uruchomić na nim Linuksa. Jego 
trzecią generację, wyposażoną w Wifi i Bluetooth LE, 
można kupić za niecałe 200 złotych. Za cały zestaw 
składający się z karty pamięci, zasilacza microUSB 
oraz plastikowej obudowy powinniśmy zapłacić 
nie więcej niż 300 złotych. Koszt ten jest zbliżony 
do ceny pojedynczego akcesorium ze wsparciem 
dla HomeKita.

Warto powiedzieć, że taki Homebridge nie musi 
być naszym głównym centrum domowej automa-

Jeśli jednak nie znajdziecie gotowego 
pluginu, a tętni w Was żyłka 

programisty, to proponuję zacząć 
od przeszukania zasobów serwisu 

GitHub.com.
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tyzacji. Z pewnością wiele osób korzysta już z innych systemów, które spinają razem 
ich smartakcesoria. Przykładem takich systemów są między innymi opensource’owy 
HomeAssistant czy OpenHAB, a także bardzo popularny komercyjny system Fibaro, który 
opiera się na urządzeniach zgodnych ze standardem Z-wave. Możliwe jest przyłączenie 
Homebridge’a za pomocą gotowych pluginów do takich systemów. Wówczas, w prosty 
i szybki sposób, wszystkie zebrane przez nie akcesoria uzyskają wsparcie dla HomeKita. 
Oczywiście dodając urządzenia do Homebridge’a, wciąż możemy komunikować się 
z nimi w dotychczasowy sposób. Jeśli zatem oficjalne aplikacje pozwalają na bardziej 
zaawansowane ustawienia czy podgląd dodatkowych parametrów, to nie zostaniemy 
tego pozbawieni.

Lista pluginów do Homebridge’a wspierających różne akcesoria, platformy i technologie, 
liczy obecnie ponad 300 pozycji i stale się powiększa. Większość z nich została opubli-
kowana w menadżerze pakietów NPM i można wyszukać je na stronie npmjs.com pod 
hasłem „homebridge”.

Jeśli jednak nie znajdziecie gotowego pluginu, a tętni w Was żyłka programisty, to propo-
nuję zacząć od przeszukania zasobów serwisu GitHub.com. Zazwyczaj można znaleźć 
tam źródła w innych językach czy opis protokołu komunikacji z danym urządzeniem. Na 
podstawie znalezionych tam informacji można podjąć się napisania własnego pluginu 
do Homebridge’a. Takie próby mogą stanowić ciekawą, a przede wszystkim bardzo 
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rozwijającą zabawę. Czasami nie wymaga to wcale dużego nakładu pracy, a dzieląc 
się naszą pracą, pomagamy innym. Plugin, który napisałem do Orvibo, opiera się na 
pakiecie w NodeJS, realizującym komunikacje z tymi urządzeniami. Posklejanie tego 
nie było wcale trudne.

Znacznie więcej pracy kosztował mnie kolejny plugin, który ciągle rozwijam. Służy on 
do komunikacji z głowicami grzejnikowymi marki EQ-3 poprzez Bluetooth Low Energy. 
Do ich wyboru skłoniły mnie dwie rzeczy. Po pierwsze relatywnie niska cena, wynoszą-
ca niecałe 90 złotych. Drugim powodem był Bluetooth, który jest wbudowany także 
w Raspberry Pi 3, a zatem nie wymagały one żadnych dodatkowych inwestycji. W tym 
przypadku opierałem się jedynie na opisie protokołu znalezionym na niemieckojęzycznym 
forum dyskusyjnym. Konieczna była już implementacja komunikacji poprzez biblioteki 
do obsługi Bluetooth w NodeJS. Plugin działa. Temperaturą można sterować głosowo. 
Jednak czeka mnie jeszcze sporo pracy nad jego stabilnością. 

W ramach testów tego rozwiązania wykonałem u kolegów redakcyjnych trzy instalacje. 
W moim domu udało się wprowadzić obsługę HomeKita dla kilku gniazdek TP-Linka 
HS100, HS110 oraz Orvibo S20, a także dla wspomnianych głowic termostatycznych. 
W instalacji Norberta znalazła się obsługa sprzętu Belkin Wemo, termostatu Nest, stacji 
pogodowej Netatmo, a nawet odkurzacza Roomba. Natomiast u Jaśka Homebridge na 
razie zarządza gniazdkami i żarówkami Belkin Wemo, a także gniazdkiem marki Fritz.
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Jeśli macie lub nabyliście Raspberry Pi, to poniżej przygotowałem instrukcję instalacji. 
Aby zaoszczędzić Wam wklepywania kilkudziesięciu komend, instalacja Homebridge-
’a odbędzie się dzięki prostemu skryptowi instalacyjnemu. Napisałem także konfigurator, 
za pomocą którego będziecie w stanie zainstalować i uruchomić podstawowe przykła-
dowe pluginy, obecnie do Belkin Wemo, TP-Link i Orvibo.

UWAGA! Do instalacji i konfiguracji niezbędna jest podstawowa znajomość pracy z syste-
mami Linux, a przede wszystkim umiejętność korzystania z Terminala. Jeśli zatem nie 
jesteś zaawansowanym użytkownikiem, to poszukaj osoby, która będzie Cię w stanie 
wesprzeć w razie problemów.

Instalacja Homebridge’a na Raspberry Pi
Najpierw należy sformatować kartę pamięci jako „FAT32”. Jeśli użyta karta pamięci jest 
nowa, to powinna być właściwie sformatowana, wówczas ten krok można pominąć.

Następnie z oficjalnej strony Raspberry Pi (̀ https://www.raspberrypi.org/
downloads/noobs/̀ ) należy pobrać paczkę ZIP z instalatorem „NOOBS”, dla zaosz-
czędzenia czasu może być to wersja „Lite” – w której przypadku system Raspbian jest 
pobierany w trakcie instalacji.

Wszystkie wypakowane pliki z paczki instalatora należy skopiować na kartę pamięci, 
a następnie umieścić ją w Raspberry Pi.

Przed podłączeniem zasilania, należy podłączyć przewód sieciowy. Dodatkowo na czas 
instalacji będzie potrzebny podgląd na ekranie podłączonym poprzez HDMI oraz mysz 
lub klawiatura USB. Niedługo po podłączeniu zasilania, na ekranie wyświetlone zostanie 
okno instalatora.

Na tym etapie jest możliwość wybrania dystrybucji do zainstalowania. Jeśli nie zamierza 
się wykorzystywać Raspberry Pi do innych zadań niż Homebridge, to polecam wybranie 
dystrybucji „Raspbian Lite”. Od zalecanej przez autorów pierwszej pozycji na liście różni 
się ona tym, że w tym przypadku nie będzie instalowane środowisko graficzne. Zaosz-
czędzi to zbędnego obciążenia procesora, co ma szczególne znaczenie, jeśli korzystamy 
z wcześniejszych generacji Raspberry Pi. Pobieranie i jednoczesna instalacja samego 
systemu powinny zająć około kilkunastu minut.
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Po ponownym uruchomieniu należy połączyć się do Raspberry Pi z komputera przy 
użyciu klienta SSH. Na Windowsie możesz skorzystać z programu PuTTY, na macOS 
wystarczy uruchomić Terminal i wydać polecenie:
s̀sh pi@raspberrypi.local`

W razie problemów z połączeniem, zamiast nazwy domenowej `raspberrypi.local ,̀ 
można skorzystać z adresu IP. Zostanie on wyświetlony na ekranie przyłączonym do 
Raspberry Pi po uruchomieniu. Warto jest ustatecznić ten adres w DHCP na routerze, 
aby urządzenie zawsze otrzymywało ten sam adres.

Domyślnym użytkownikiem po instalacji jest `pi ,̀ a hasłem `raspberry .̀ Hasło to warto 
zmienić natychmiast po pierwszym zalogowaniu, korzystając z komendy `passwd .̀

Do instalacji i wstępnej konfiguracji przygotowałem prosty skrypt instalacyjny, który 
można pobrać z mojego repozytorium na GitHubie. Najpierw należy w tym celu zain-
stalować do tego klienta Git, wykonując komendę: 
s̀udo apt-get install -y git`

Następnie, aby pobrać i uruchomić skrypt instalacyjny z mojego repozytorium, należy 
wykonać: 
`git clone https://github.com/macnow/homebridge-raspbian-
-installer.git`

Moje skrypty instalacyjne zostaną pobrane do katalogu `homebridge-raspbian-
-installer̀ .

Należy do niego przejść i uruchomić skrypt instalacyjny, wykonując poniższe polecenia: 
c̀d homebridge-raspbian-installer̀
.̀/install.sh`

Po zakończonej instalacji zostanie uruchomiony konfigurator, w którym można przejść 
do instalacji przykładowych pluginów, edycji głównego pliku konfiguracyjnego, a także 
wykonać restart Homebridge’a po wprowadzeniu zmian konfiguracyjnych.

Aby uruchomić konfigurator po ponownym zalogowaniu, wystarczy przejść do katalogu 
i uruchomić  skrypt configure.sh:
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c̀d homebridge-raspbian-installer̀
.̀/configure.sh`

Instalacja predefiniowanych pluginów z konfiguratora powoduje dodanie właściwych 
sekcji do pliku konfiguracyjnego /̀var/homebridge/config.json .̀ Jednak wiele z tych 
pluginów wymaga dodatkowej ręcznej konfiguracji, jak chociażby dane logowania do 
API w przypadku pluginów Nesta czy NetAtmo.

Doinstalowanie jakiegokolwiek dodatkowego pluginu wykonuje się – poza utworzonym 
przeze mnie konfiguratorem – komendą:
s̀udo npm install -g homebridge-plugiǹ

gdzie w miejscu `homebridge-plugin` należy podać nazwę pakietu z pluginem.

Postaram się stopniowo rozbudowywać ten konfigurator, aby obsługiwał jak najwięcej 
popularnych pluginów. Informacje odnośnie do jego aktualizacji będzie można znaleźć 
w moim repozytorium na GitHubie:
`https://github.com/macnow/homebridge-raspbian-installer̀

Format pliku konfiguracyjnego
Z moich obserwacji wynika, że większość osób w trakcie  eksperymentów z Home-
bridgem ma problemy wynikające z nieznajomości składni formatu JSON. Format 
ten jest wykorzystywany w głównym pliku konfiguracyjnym – c̀onfig.jsoǹ .

Tak wygląda przykładowa zawartość tego pliku:
{               
    „bridge”: {            
        „name”: „Homebridge”,        
        „username”: „CC:22:3D:E3:CE:30”,     
        „port”: 51826,          
        „pin”: „031-45-154”         
    },              
    „accessories”: [],          
    „platforms”: [           
        {             
            „platform”: „Orvibo”       
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        },             
        {             
            „platform”: „Hs100”       
        },             
        {             
            „platform”: „eq3BTSmart”,      
            „accessories”: [        
                {           
                    „name”: „Kaloryfer 1”,    
                    „mac”: „00:1A:22:06:AC:85”    
                },           
                {           
                    „name”: „Kaloryfer 2”,    
                    „mac”: „00:1A:22:06:B0:BD”    
                }           
            ]            
        }             
    ]              
}               

Każdy obiekt rozpoczyna się od znakiem {̀̀  a kończy }̀̀ . Przecinek ,̀̀  służy do 
oddzielania kolejnych wartości. Jednak za ostatnim obiektem danego zbioru przecinka 
nie stosujemy. Nie jest to koniec linii, tylko znak rozdzielający.

Nawiasy kwadratowe [̀̀  oraz ]̀̀  określają tablicę, czyli zbiór wielu elementów. Podob-
nie jak w językach HTML czy XML, tak i tutaj należy pamiętać, że każdy otwarty „tag” 
musi zostać zamknięty.

Myślę, że większość osób zetknęła się ze składnią HTML czy XML, dlatego przykład 
konfiguracji zapisanej w notacji XML może być kluczem do jej szybszego zrozumienia. 
Wyglądałoby to mniej więcej tak:
<file>	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
				<bridge>	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
								<name>Homebridge</name>	 	 	 	 	 	 	
								<username>CC:22:3D:E3:CE:30</username>		 	 	
								<port>51826</port>		 	 	 	 	 	 	 	
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								<pin>031-45-154</pin>	 	 	 	 	 	 	 	
				</bridge>	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
				<accessories>	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
				</accessories>		 	 	 	 	 	 	 	 	 	
				<platforms>	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
								<element1>		 	 	 	 	 	 	 	 	 	
												<platform>Orvibo</platform>	 	 	 	 	
								</element1>	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
								<element2>		 	 	 	 	 	 	 	 	 	
												<platform>Hs100</platform>	 	 	 	 	
								</element2>	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
								<element3>		 	 	 	 	 	 	 	 	 	
												<platform>eq3BTSmart</platform>	 	 	 	
												<accessories>		 	 	 	 	 	 	 	
																<element1>	 	 	 	 	 	 	 	
																				<name>Kaloryfer	1</name>		 	 	
																				<mac>00:1A:22:06:AC:85</mac>	 	 	
																</element1>	 	 	 	 	 	 	 	
																<element2>	 	 	 	 	 	 	 	
																				<name>Kaloryfer	2</name>		 	 	
																				<mac>00:1A:22:06:B0:BD</mac>	 	 	
																</element2>	 	 	 	 	 	 	 	
												</accessories>		 	 	 	 	 	 	 	
								</element3>	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
				</platforms>	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
</file>	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Warto zauważyć, że w XML-u konieczne byłoby określenie tagów dla kolejnych elementów 
w tablicach. Powyżej określiłem je jako element1 do element3. W tablicach w JSON-ie 
znajdują się po prostu kolejne elementy, bez jakiejkolwiek nazwy {̀…},{…},{…}̀ . Mam 
nadzieję, że powyższy przykład rozjaśni Wam ten z pozoru zawiły format.

W razie jakichkolwiek problemów możecie zweryfikować swój plik konfiguracyjny, 
korzystając z dowolnego validatora składni JSON.

Mogę polecić Wam do tego online’owe narzędzie JSON Formatter & Validator
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 (̀ https://jsonformatter.curiousconcept.com/̀ ). Po wklejeniu do okna 
zawartości pliku `config.json ,̀ jego składnia zostanie sprawdzona. W przypadku gdy 
zostały popełnione jakiekolwiek błędy, to miejsca, w których one występują, zostaną 
wskazane.

Restartowanie Homebridge’a i podgląd jego logów
Po instalacji na Raspberry Pi i po zalogowaniu się poprzez SSH możemy w każdej 
chwili sprawdzić, czy usługa Homebridge jest uruchomiona. W tym celu można 
posłużyć się komendą: s̀udo systemctl status homebridgè  

Poza informacją o statusie komenda ta wyświetla ostatnie kilka linii z logu. Na ogół 
znajdują się tam informacje diagnostyczne, jednak podczas pierwszego uruchomiania 
niektórych pluginów mogą pojawić się tam informacje niezbędne do pełnej konfiguracji. 
Tak dzieje się w przypadku pluginu do termostatu Nest. Najwygodniej logi te przejrzeć 
w kolejności odwrotnej, czyli od najnowszego wstecz. Dostęp uzyskamy poprzez:
s̀udo	journalctl	-ru	homebridgè

Jeśli chcemy mieć wgląd do logów na żywo, to należy skorzystać z polecenia:
s̀udo	journalctl	-fu	homebridgè

Podgląd logów przez obie powyższe komendy możemy w dowolnym momencie prze-
rwać, naciskając kombinację klawiszy CTRL+C.

Do zatrzymania Homebridge’a należy skorzystać z polecenia:
s̀udo systemctl stop homebridgè

natomiast do jego uruchomienia służy analogiczna komenda:
s̀udo systemctl start homebridgè

Wracając jednak do wspomnianego pluginu homebridge-nest. Na stronie pluginu 
(̀ https://github.com/KraigM/homebridge-nest )̀ opisana jest procedura 
dostępu do nowego API.

Zgodnie z nią należy zarejestrować się w serwisie `https://developer.nest.com/̀  
i wypełnić kilka formularzy, aby uzyskać P̀roduct ID̀  odpowiadające c̀lientId` 
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w pliku konfiguracyjnym, `Product Secret` jako c̀lientSecret` oraz `Pin 
Codè  zdefiniowany w pluginie jako c̀odè .

Poniżej fragment przykładowego pliku konfiguracyjnego:
„platforms”: [            
        {             
            „platform”: „Nest”,       
                        
            „token” : „c.5ABsTpo88k5yfNIxZlh...”,   
               
            „clientId”: „developer client id”,   
            „clientSecret”: „developer client secret.”, 
            „code”: „Pin Code”,       
               
            „username” : „username”,      
            „password” : „password”      
        }             
    ]              

Pola `username` oraz `password` w nowym API nie są już wykorzystywane. Można je 
pominąć. Po instalacji pluginu, przed pierwszym uruchomieniem Homebridge’a, powyż-
szy fragment powinien wyglądać mniej więcej tak:
„platforms”: [
        {
            „platform”: „Nest”,
            „clientId”: „developer client id”,
            „clientSecret”: „developer client secret.”,
            „code”: „Pin Code”
        }
    ]

Gdzie wszystkie trzy pola (̀ clientId ,̀ c̀lientSecret ,̀ c̀odè ) uzupełniamy 
wartościami uzyskanymi wcześniej. Następnie uruchamiamy Homebridge’a i zaglądamy 
do logów. Powinniśmy zobaczyć tam coś takiego:

C̀ODE	IS	ONLY	VALID	ONCE!	Update	config	to	use	{‚token’:’c.5ABs-
Tpo88k5yfNIxZlh...’}	instead.̀

PORADY Sposób na... tani HomeKit



W tym momencie należy zatrzymać Homebridge’a i wyedytować plik konfiguracyjny. 
Zmienne c̀lientId ,̀ c̀lientSecret ,̀ c̀odè  nie będą już potrzebne. Należy 
zastąpić je zmienną token wraz z kodem odczytanym z logów. Ostatecznie fragment 
konfiguracji powinien mieć taką postać:
„platforms”: [            
        {             
            „platform”: „Nest”,       
            „token”: „c.5ABsTpo88k5yfNIxZlh..”   
         }             
    ]              

Mam nadzieję, że powyższe informacje pomogą Wam rozpocząć przygodę z Homebrid-
gem. Myślę, że może być to ciekawa zabawa, na tak zwane „długie zimowe wieczory”.
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Kiedy maszyny komunikują się bezpośrednio z innymi maszynami przez inter-
net, to wiele dziedzin naszego życia funkcjonuje sprawniej. Lodówka, która 
sama online zamawia mleko, gdy się skończyło lub przeterminowało, to urzą-
dzenie zdecydowanie poprawiające komfort życia. Podobnie jak inteligentna 
szczoteczka do zębów, która wysyła dane na temat naszego uzębienia wprost 
do dentysty.

Podobnych przykładów można wymienić wiele więcej. Samochody, termostaty, 
telewizory, oświetlenie… Naprawdę dużo rozwiązań z działki internetu rzeczy 
prezentowaliśmy na tych łamach i chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że już 
za kilka lat nasze domy będą co najmniej tak inteligentne, jak my sami.

Ten nasz cyfrowy świat, połączony z rzeczywistym, jest jednak tak jakoś 
dziwnie ułożony, że za każdą wygodę trzeba zapłacić jakąś cenę. Płacimy nie 
tylko pieniędzmi, ale też czasem prywatnością. Bywamy też lekkomyślni. Lub 
raczej krótkowzroczni.

Wygoda czy nowość potrafią niejednokrotnie zachwycić nas na tyle, że nie 
potrafimy dojrzeć istnienia ciemnej strony IoT. Każde urządzenie podłączone 
do internetu to duża szansa na poprawienie komfortu życia, ale i zagrożenie.

Ciemna strona IoT

PAWEŁ LUTY

CIEMNA STRONA IOT

Internet rzeczy może zachwycać. Nowoczesne i smart urządzenia AGD są 
po prostu w stanie ułatwić nam życie. Trzeba jednak pamiętać i o ciemnej 

stronie IoT.
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Taka inteligentna lodówka na przykład. Choć wysyła 
powiadomienie o tym, że mleko (czy cokolwiek innego) 
się skończyło i sama składa zamówienie online, to może 
także stać się botem wykorzystywanym przez hakerów. 
Przecież jest podłączona do internetu. Pieśń przyszłości? 
Wcale nie. Większość z nas słyszała już przecież o „zhac-
kowanej lodówce”.

Telewizory nie są jakoś wyjątkowo lepsze. O smart TV 
mówi się dużo. Są nawet tacy, którzy nie używają już 
tego terminu, bo dla nich telewizor teraz z założenia ma 
być „smart”. Problem polega jednak na tym, że oprogra-
mowanie wykorzystywane na naszych inteligentnych 
telewizorach nadal raczkuje. Wciąż stosunkowo łatwo 
jest przełamać ich zabezpieczenia i z nich także uczynić 
boty czy zebrać zapisane na nich dane.

A te dane bywają czasami bardzo wrażliwe. Samsung 
przyznał przecież, że ich telewizory były na „nasłuchu”. 
Celem tego ciągłego słuchania, co dzieje się w pobliżu 
urządzenia, było stworzenie jak najlepszej funkcji stero-
wania głosem. Ale jeśli dane z tego nasłuchu wpadłyby 
w niepowołane ręce? Tylko wyobraźnia nas ogranicza 
w tworzeniu złowieszczych scenariuszy.

Ostatnio było głośno również o glitchu w termostatach, 
który kompletnie dezorganizował zarządzanie ogrzewa-
niem w domu, czy o swoistym „Netfliksie dla kamerek 
dziecięcych” – hakerzy zbudowali serwis, który streamo-
wał obraz z niezabezpieczonych kamerek służących jak 
elektroniczne niańki.

Nie zapominajmy też, że internet rzeczy będzie kręcił 
się wokół smartfonów. To najczęściej z tymi najbardziej 
osobistymi z urządzeń podłączonych do globalnej sieci 
będą komunikować się inne maszyny. Staną się inter-

Telewizory nie są jakoś 
wyjątkowo lepsze. 

O smart TV mówi się dużo. 
Są nawet tacy, którzy nie 
używają już tego terminu, 
bo dla nich telewizor teraz 

z założenia ma być „smart”. 
Problem polega jednak na 
tym, że oprogramowanie 

wykorzystywane na 
naszych inteligentnych 

telewizorach nadal 
raczkuje. 

Ciemna strona IoT
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fejsem do zarządzania inteligentnym domem czy samochodem. A smartfony 
już teraz są wrażliwe na wiele rodzajów malware’ów i mogą stać się furtką do 
innych maszyn.

Albo i do naszego cyfrowego życia. Jak bardzo związani jesteśmy z techno-
logią i na jakie zagrożenia nas to wystawia, świetnie opowiada ten materiał 
z Fusion.net

Dobrze, ale czy to oznacza, że mamy się odciąć od IoT i wrócić do początków 
XX wieku? Nie. Korzystajmy z aplikacji szyfrujących komunikację, aby minima-
lizować straty, jeśli ktoś jednak włamie się przez lodówkę do naszej domowej 
sieci. Przede wszystkim zaś zachowajmy zdrowy rozsądek. Istnienie ciemnej 
strony internetu rzeczy, nie oznacza, że jej złe skutki macki nas dosięgną.

Ciemna strona IoT

PawelLuty

https://www.youtube.com/watch?v=bjYhmX_OUQQ
http://www.twitter.com/PawelLuty


Postanowiłam ostatnio pojechać do miasta. Zapakowałam więc córkę do auta 
i ruszyłyśmy w drogę. Myślicie zapewne, że większych absurdów niż w Polsce 
na świecie nie uświadczycie? Nic bardziej mylnego. Po drodze do miasta 
znajduje się malownicze wzgórze, przy którym wznosi się piękny anglikański 
kościół. Wzgórze jest strome, a kościół bardzo stary, trochę się więc z niego 
sypie. Konkretnie kamienie się sypią. Na drogę. Ktoś w końcu postanowił zrobić 
z tym porządek i oto do boju ruszyła ekipa naprawcza, uzbrojona w pachołki, 
barierki i tymczasowe, przenośne światła drogowe. Ustawili sobie te światła na 
samym środku podjazdu, w najbardziej stromym miejscu. Czerwone, stajemy 
i stoimy. Zielone – ruszamy. I zgaśliśmy. Odpaliliśmy się, co prawda, w locie, ale 
kątem oka zauważyłam, że wskaźnik temperatury pokazał czerwone i zapa-
liła się ikona silnika. Podjechałam więc pod wzgórze, zjechałam na pobocze, 
zaparkowałam, zgasiłam silnik i stoimy. Znaczy – chłodzimy się. Otworzyłam 
maskę, z bagażnika wydobyłam butelkę na wodę, wsadziłam młodej w rękę 
i kazałam iść do pobliskiego centrum ogrodniczego, w celu zaczerpnięcia do 
butelki materiału zapasowego, jakby trzeba było dolewać. 

Skoro mamy chwilę czasu, bo młoda z butelką w ręku wędruje po wodę, to 
szybko wszystko wytłumaczę. Od dziesięciu lat mieszkam w Anglii. Wspomnia-
nym samochodowym problemem jeżdżę od niedawna. Problem to Ford Focus. 
Poprzednio jeździłam Toyotą RAV4, starą wersją, taką fajną, zieloną. Była jak 
wygodne kapcie – nigdy nic jej się nie świeciło, jeździła po wszystkim, odpala-
ła od strzału i generalnie nie sprawiała problemów. Do czasu, kiedy jadąc moją 
wiejską drogą w środku nocy, spotkałam jelenia. Wszystkich zainteresowanych 
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Broń się przed inteligentnym czajnikiem!

KINGA OCHENDOWSKA

BROŃ SIĘ PRZED 
INTELIGENTNYM CZAJNIKIEM!

Inteligentne sprzęty? Nie, dziękuję.
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zapewniam, że jeleń przeżył. Maksio (bo tak RAV-ka miała na imię) – nie. Chciał 
nie chciał, trzeba było migiem kupić coś innego, bo mieszkając na mojej wsi, 
bez samochodu się nie da. Sąsiad sprzedawał swojego Focusa, zatem szybko 
i za odpowiednią opłatą przeparkowaliśmy czarną bestię z jego podjazdu na 
mój. Kanapa z tego auta straszna, w odróżnieniu od Maksia, który zawieszenie 
miał raczej twarde. Ale poza tym obleci. Focus został ochrzczony Przypadkiem 
i przypadkowo jeździ całkiem, całkiem, tylko sprzęgło ma wyżej niż Maksio. 
I to właśnie przez to sprzęgło…

Młoda wróciła z wodą, otworzyłam maskę, oceniłam poziom płynu w chłod-
nicy – tyle, ile trzeba. Olej sprawdziłam, czy się przypadkiem silnik nie zaciera 
– czysty. Odpalam. Temperatura w normie, ale ikona silnika cały czas daje po 
oczach na pomarańczowo. Zgasiłam. Usiadłam. Myślę. Do miasta za daleko, 
żeby jechać na niepewnym silniku. Do domu mniej więcej tyle samo. Abona-
ment w RAC mam, można więc zadzwonić, to odholują – albo do domu, albo 
do warsztatu. Ale w sumie… w sąsiedniej wsi ma warsztat mój mechanik. 
Uważając na temperaturę, można podjechać i liczyć na fachową pomoc. 
Podjechałyśmy. Mechanik uśmiechnął się szeroko na mój widok, bo przez 
kilka lat zawracałam mu głowę w niezwykle uroczy sposób. Bo wiecie – co ja 
będę mechanikowi tłumaczyć? Kobieta u mechanika winna mieć wygląd lichy 
i durnowaty. Nie, wróć! Wygląd ma mieć uroczy, a wzrok maślany. I bezradny. 
Przywdziałam więc bezradny, wytłumaczyłam sytuację, mechanik zaś, który 
w Maksiu zaczynał od podniesienia maski, wyniósł z warsztatu cztery różne 
komputery i zdjął klapkę z portu serwisowego. Podłączył przewód, poklikał, 
westchnął i… zgasił lampkę. Diagnoza? Coś mu się, Przypadkowi, pozajączko-
wało od tego zgaśnięcia. I już. Voilà.

Jeśli zastanawialiście się, dlaczego w tekście o czajnikach  i AGD opowiadam 
Wam o samochodzie, to właśnie nadszedł czas wyjaśnień. Kiedy tak patrzyłam 
na mojego mechanika i jego komputery, pomyślałam, że Maksio by tak nie 
zrobił. Jeśli już coś by mu się zaświeciło, to umarł w butach. Żadnego zającz-
kowania. Bo to był samochód. Zwykły, analogowy samochód. Można go było 
naprawić za pomocą kilku części i dwóch rąk. A Przypadek? Przypadek jest 
komputerem ubranym w ciuchy samochodu. I jak mu się pozajączkuje, to 
tylko serwis – nie ma zmiłuj. To już nie jest samochód – to urządzenie. I to na 

Broń się przed inteligentnym czajnikiem!
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dodatek takie, któremu nie bardzo można 
wierzyć. Tak dzieje się ze wszystkimi sprzęta-
mi, których używamy. Zmieniają się, ewoluują, 
przekształcają. Zyskują sztuczną inteligencję, 
możliwość połączenia ze 
smartfonami i komputera-
mi. Przestają być zwykłymi 
przedmiotami – bezpiecz-
nymi i prostymi. Bo jeśli 
wyłączą prąd, a jedyny 
czajnik, jaki mamy w domu 
to super nowoczesne 
urządzenie z guzikami, to 
wody sobie już w nim nie 
ugotujemy, nawet jeśli uda 
nam się rozpalić ogień.

I muszę powiedzieć, że 
nie lubię. Czajnik powi-
nien być czajnikiem, 
pralka – pralką, a zamek 
– zamkiem. Garnek ma 
być garnkiem, a piekarnik 
– piekarnikiem. Nie jakimś 
komputerem, który jest 
sterowany innym kompu-
terem. Bo ja nie widzę 
specjalnie wielu zalet 
takich urządzeń, widzę 
za to jedną wielką wadę 
– trudniej takie napra-
wić, jak się popsuje. A nawet jakby wieczne 
było, to czy przejście kilku kroków do kuchni 
i nastawienie czajnika to taki wielki problem? 

Czy zrobienie prania jest jakąś nadludzką 
czynnością? Czy, w końcu, otwieranie drzwi 
do własnego domu to mordęga? No przecież, 
oczywiście, że nie! A jak już się coś popsuje, 

padnie internet albo 
nasz telefon wpadnie 
pod pędzący walec, to 
co wtedy? Wezwiemy 
ślusarza z komputerem, 
który wepnie się nam 
w port serwisowy? 

Od dłuższego czasu 
obserwuję u siebie 
postępującą niechęć 
do inteligentnych 
rozwiązań, które 
wykraczają poza 
ekosystem związany 
z komputerem, smart-
fonem i tabletem. Nie 
lubię, kiedy sprzęty 
próbują myśleć za 
mnie. Jakby się tak 
dobrze zastanowić, te 
wszystkie super nowo-
czesne rozwiązania, tak 
naprawdę nie wpro-
wadzają żadnej nowej 
jakości do naszego 
życia. Nie oszczędza-

ją czasu, bo wszechświat nie znosi próżni. 
Nie sprawiają, że mamy więcej czasu na 
robienie rzeczy, które lubimy. Są gadżetami, 

Czajnik powinien być 
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które w pewnym momencie sprawią, że przerwy w pracy będziemy mieli 
krótsze, bo, żeby wstawić wodę, nie trzeba podnosić czterech liter od 
biurka. 

Komputery miały sprawić, że nasza praca stanie się prostsza, łatwiejsza 
i przyjemniejsza, podczas gdy w rzeczywistości musimy pracować więcej 
i dłużej, bo w każdej jednostce czasu można upchnąć więcej czynności. 
Dzięki połączeniu pracujemy w domu, po godzinach i więcej niż kiedykol-
wiek. Umiejętność przebywania z ludźmi bez udziału urządzeń elektronicz-
nych staje się martwą sztuką. Nie zrozumcie mnie źle – technologia jest 
dobra. Ale co za dużo, to nie zdrowo! Więc ja się pytam: Gdzie jest ten cały 
oszczędzony czas?

Kiedyś te wszystkie podstawowe czynności – parzenie herbaty czy kawy, 
gotowanie,  sprzątanie, podział obowiązków – tworzyło coś, co nazywano 
życiem rodzinnym. Teraz życie rodzinne zaczyna polegać na tym, że każdy 
siedzi z oczami utkwionymi w swoim własnym ekranie. Można to określić 
mianem zmieniającej się rzeczywistości – ja nazywam to zerwaniem więzi 
międzyludzkich. Nawet prosta kurtuazja nie ma wielkiej racji bytu, bo jak tu 
powiedzieć: „Kochanie, zrobiłaś świetną kawę!”, kiedy do jej przygotowania 
wystarczyło wlać wodę do ekspresu? Albo obiad. „Wspaniale odgrzałaś tego 
organicznego kotleta i wyłożyłaś na talerz sałatkę!” – to nie brzmi najlepiej, 
prawda? „Dziękuję, że pamiętałeś o kupieniu mojego ulubionego soku! O, 
to nie ja, to nasza inteligentna lodówka, Kochanie.”. Nie powiem Wam, co 
jeszcze niedługo będziecie robić za pomocą urządzeń elektronicznych. A na 
dobranoc cmoknijcie baterię. Dla przyjemności. Bo dzieci to się zrobi in vitro.

Nie lubię być w opozycji, ale czasem ktoś musi zostać adwokatem diabła. 
Analogowego Rokity, z ogonem wystającym z nogawki spodni. Technologia 
wiele ułatwia, ale nie dajmy się przecież zwariować. Pamiętacie jeszcze czaj-
niki z gwizdkiem stawiane na gazie? Ja pamiętam. I pamiętam jak w górach, 
czajnik wieszało się nad ogniskiem. Na drągu. Teraz mam czajnik elektrycz-
ny. Ale zejdę na dół, do kuchni, żeby go włączyć i samodzielnie, organolep-
tycznie, sprawdzę poziom wody. Nie potrzebuję do tego używać iPhone’a. 
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Wystarczy mi normalny piekarnik, zamiast wielofunkcyjnego opiekacza 
z milionem programów, sterowanego z kanapy w salonie. Jak trochę postoję, 
to inteligentny zegarek nie będzie musiał mi przypominać, że powinnam 
wstać i się poruszać. To znak naszych czasów. Coś musi nam przypominać, 
w naszej supernowoczesnej rzeczywistości, że musimy się podnieść z kanapy 
raz na jakiś czas. Bo, w zasadzie, coraz mniej naprawdę robimy, a coraz więcej 
jest robione za nas. Jedzenie kupujemy gotowe lub na wpół gotowe, bo nie 
mamy czasu na gotowanie. Przygotowanie i odgrzewanie załatwia za nas 
mikrofalówka. Kawę parzy ekspres, wodę wstawiamy z kanapy w salonie. 
Sprzątanie? To zrobi za nas inteligentny odkurzacz, musimy tylko pamiętać, 
że meble należy kupować odpowiedniej wysokości, w przeciwnym razie 
będziemy musieli posiłkować się analogową szczotką-zmiotką i szufelką. 
Nawet trawę skosi za nas bezdotykowa kosiarka.

Ja, bez względu na sytuację, jakoś sobie poradzę. Pochodzę z pokolenia, 
które wie, jak osmalić czajnik, rozpalić ogień, a nawet – o zgrozo! – prać 
ręcznie. W odróżnieniu od dzisiejszej młodzieży, która kubek z wodą wstawia 
do mikrofalówki, a potem wrzuca do niego torebkę z herbatą. I dla której 
gotowanie polega na włożeniu do mikrofalówki tacki z gotowym posiłkiem 
– byle miał na opakowaniu odpowiednie napisy: nie zawiera glutenu, soli, 
cukru, mięsa, mleka ani wartości odżywczych.

Cała sztuka polega na umiejętności dokonywania wyborów. Z technologii 
należy brać to, co pomaga nam w codziennym funkcjonowaniu i ignorować 
to, co owego codziennego funkcjonowania nie wzbogaca. Bo ja naprawdę 
wolę usłyszeć, że robię dobrą kawę, niż klepać po plecach ekspres i wychwa-
lać Termomiksa. Niech choć kilka rzeczy w naszej rzeczywistości pozostanie 
prawdziwych. Inaczej może się okazać, że rzeczywistość obróci się na pięcie 
i kopnie nas w cztery litery. Mocno i boleśnie.

Nie będę nawet próbowała przypominać, że poleganie na inteligentnych urzą-
dzeniach kończy się wtedy, gdy wyłączą prąd. Wbrew pozorom, ciągle dzieje 
się to dość często. Na przykład u mojej siostry wyłączają. Tyle że najgorsze, 
co może jej się przytrafić, to to, że nie będzie działał telefon bezprzewodowy 
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(ktoś jeszcze pamięta, że są przewodowe, takie, które 
mają własne zasilanie z gniazdka telefonicznego?) albo 
rozmrozi się zamrażarka. No cóż, moja siostra też nie 
jest fanką inteligentnych rozwiązań. U mnie z kolei prąd 
wyłączają w nocy. Tak na chwilę. Coś się resetuje. Poznaję 
to po tym, że patrząc rano na kuchenkę, zamiast godziny 
widzę mrugające zera. Nie muszę chyba dodawać, że taka 
sytuacja psuje trochę diaboliczny plan, udzielający inte-
ligentnego wsparcia przedmiotom martwym. Bo z tymi 
mrugającymi zerami to się obiadu na czas zrobić nie da. 
Ani prania. Ani nic innego.

Z niejakim rozrzewnieniem wspominam czasy, kiedy 
siedząc wieczorami w sieci, marzyliśmy o tym, by móc 
podłączyć ekspres do komputera. Takie rozwiązania były 
dostępne już 20 lat temu, ale tylko dla grupy fascynatów 
z bardzo głębokimi kieszeniami. Dziś mogę powiedzieć, 
że to w zasadzie nasza wina – pokolenia, które marzyło 
o powszechnych i dostępnych rozwiązaniach. Sprawdza 
się stare powiedzenie: Uważaj, czego sobie życzysz. Bo 
możesz to dostać. 

I dostaliśmy.

Ze swoim sprzeciwem przeciwko inteligentnej inwazji 
nie jestem odosobniona. Coraz częściej pojawiają się 
głosy nawołujące do zwolnienia, wyluzowania, przewar-
tościowania i rezygnacji z niepotrzebnej części elektro-
nicznych wspomagaczy. Zanim więc zdecydujesz się na 
kupno inteligentnego czajnika, odkurzacza czy kosiarki, 
zastanów się, czy są Ci naprawdę potrzebne. Mnie nie są. 
Z ręką na sercu. Trawnik mam mały, odkurzacz nie umie 
chodzić po schodach, a do czajnika sobie zejdę.

I naprawdę bardzo polecam ten styl.
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