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INSTALACJE, INTELIGENTNY DOM

JAK WYKONAĆ INTELIGENTNĄ
INSTALACJĘ ?

Prosty przykład to okna: u niektórych
producentów można zamówić okna z
zainstalowanymi fabrycznie czujnikami
(kontaktronami) lub specjalnymi okuciami
umożliwiającymi identyfikację otwierania
lub zamykania okna. Dodatkowe koszty
na tym etapie są minimalne w porównaniu z późniejszym zakupem kontaktronów. Dodatkowe koszty na tym etapie są
minimalne w porównaniu z późniejszym
zakupem kontaktronów.
Ponieważ chęć zastosowania „na wstępie”
wielu przydatnych funkcji integrujących
różne instalacje spowoduje zwiększenie
kosztów takiej inwestycji, to warto pamiętać, iż system KNX daje możliwości prostej
rozbudowy (przy odpowiednim okablowaniu na początku). Idea KNX to łatwe
dokładanie kolejnych elementów do istniejącego systemu. Produkty wszystkich
producentów urządzeń KNX będą ze sobą
współpracować. My nie ograniczamy się
do określonej marki produktów, a ilość
nowych urządzeń i nowych producentów
zwiększa się z roku na rok. Konkludując,
możemy zacząć od prostych i tanich funkcji, a następnie rozwijać naszą instalację w
przyszłości.

Powszechna definicja inteligencji według naukowców brzmi: „Inteligencja to bardzo ogólna zdolność umysłowa,
która obejmuje m.in. umiejętność rozumowania, planowania, rozwiązywania problemów, myślenia abstrakcyjnego rozumienia złożonych kwestii, szybkiego uczenia się oraz uczenia się na podstawie osobistego doświadczenia.”
DOM INTELIGENTNY
DEFINICJA PRAWDZIWA
Indywidualne definicje inteligencji według
wybranych autorytetów przedstawiają się
następująco:
Inteligencja to zdolność przystosowania się
do okoliczności, dzięki dostrzeganiu abstrakcyjnych relacji, korzystaniu z uprzednich
doświadczeń i skutecznej kontroli nad własnymi procesami poznawczymi. [Nęcka]
Inteligencja to zdolność do twórczego, a
nie tylko mechanicznego przetwarzania
informacji, czyli tworzenia zupełnie nowych pojęć i ich nieoczekiwanych połączeń. Tę umiejętność posiadają a rzadziej
wykorzystują tylko niektórzy ludzie.
Inteligencja to umiejętność adaptacji do
warunków środowiska, dopasowania środowiska do potrzeb jednostki i wyboru kontekstu najbardziej odpowiedniego dla satysfakcjonującego działania. [Sternberg]
Inteligencja to dostrzeganie zależności
(dedukcja relacji), relacji i wyciągania wniosków (dedukcja korelacji). [Spearman]
Już na przykładzie małego dziecka można
zauważyć pewne przejawy inteligencji.
Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy kilkuletni
brzdąc dotyka gorącej kuchenki i oparza
się. Dziecko ZAPAMIĘTUJE to zdarzenie i
wie, że NIE MOŻE WIĘCEJ dotykać kuchenki, ponieważ zdaje sobie sprawę z konsekwencji.
W dzisiejszych czasach, biorąc pod uwagę stosowane technologie, „inteligentny
dom“ to nic innego jak definicja marketingowa niemająca nic wspólnego z inteligencją. U części klientów „gadżeciarzy“ wywołuje pozytywne wibracje, podczas,gdy u
innych wzbudza strach przed „matrix’em“ i
obawę przed problemami z użytkowaniem
takiego domu. Według definicji „inteligentny dom“ powinien sam się uczyć i reagować po czasie (autoadaptacja) na zmiany
upodobań użytkownika. Takie algorytmy
posiadają tylko niektóre programy komputerowe wykorzystujące technologie sieci
neuronowych (symulują pracę mózgu). Dzisiejsze podzespoły instalacji „inteligentnego domu“ wykorzystują mikrokontrolery z
funkcjami logicznymi ograniczonymi przez
konstruktorów producenta, które mają z
góry wgrane aplikacje realizujące ograniczone algorytmy sterowania definiowane
przez instalatora. My wolelibyśmy używać
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realnej definicji „Automatyka Budynku“, ale
wówczas nikt z nami nie chciałby rozmawiać na temat wykonania instalacji. Dlatego
pozostańmy przy powszechnie używanej i
kojarzonej przez wszystkich nazwie „Dom
Inteligentny“. Stanowczo jednak nie możemy sobie pozwolić na zastosowanie w
budynku cech prawdziwej inteligencji. Tak,
jak dziecko uczy się na błędach, nasz dom
NIE MOŻE POPEŁNIAĆ BŁĘDÓW – a już NA
PEWNO ZNACZĄCYCH. Co by było, gdyby
użytkownik został ofiarą przegrzania czy
zmrożenia i poniósł straty materialne z tego
powodu, a dom potraktowałby to jako pomyłkę, na której się uczy??
„Dom Inteligentny” to praca i współdziałanie wszystkich systemów zainstalowanych
w domu wtedy i tylko tam, gdzie jest to konieczne, podnoszące komfort użytkownika
oraz korzyści w postaci znacznego zmniejszenia zużycia energii.

DOM INTELIGENTNY
JAKI SYSTEM ?
I tutaj poważnie należy się zastanowić czy
zdecydować się na system wykonywany w
technologi radiowej przez jednego producenta bez możliwości podłączenia urządzeń
posługujących się „innym językiem komunikacyjnym”, czy na system stabilny przewodowy z uniwersalnym „językiem komunikacyjnym”, do którego elementy wykonuje ponad
200 producentów (przy serwisie nie jesteśmy
uzależnieni w przyszłości od kondycji jednej
firmy) z możliwością podłączenia urządzeń
z innymi protokołami komunikacyjnymi.
Należy sobie zadać pytanie czy firma oferu-

jąca elementy swojego zamkniętego, często
radiowego, systemu jest w stanie zagwarantować dostępność urządzeń i technologi w
ciągu najbliższych 20-30 lat. Przykłady: system Tebis firmy Hager dostępny 8 lat temu,
dzisiaj niesaportowany i nie produkowany,
a w budynku zepsuły się dwa termostaty.
Klient nie może kupić urządzeń kompatybilnych z tym systemem nawet u innych producentów. Możliwe rozwiązania to wymiana na
inny system wszystkich sterowników. Drogi
koszt - inwestowanie drugi raz w ciągu 8 lat
w cały system. Można również zamontować
konwencjonalne termostaty, ale trzeba przerobić układ elektryczny i ułożyć nowe kable.
Znowu duży koszt naprawy.
Z racji, że wszystkie oferowane systemy ze
sloganem reklamowym „Inteligentny Dom”
mogą sterować w mniej lub bardziej wyrafinowany sposób oświetleniem, ogrzewaniem, roletami indywidualnie w pomieszczeniach, a literatura do nich jest ogólnie
dostępna, to nie będziemy rozpisywać się na
te tematy. Skupimy się raczej na zagadnieniu energetyki cieplnej budynku który ma
najwyższy udział w kosztach eksploatacji
obiektu.
KNX jest jednym z nielicznych systemów na
świecie z otwartym standardem sterowania
instalacjami domów i budynków. Atrakcyjność tego systemu i coraz większa popularność wśród inwestorów spowodowała,
że praktycznie wszyscy znaczący producenci
urządzeń dla budownictwa, albo już produkują, albo planują w najbliższym czasie wyposażanie swych produktów w możliwości
podłączenia do systemu KNX.
Popularność tego standardu wynika z możli-

wości zintegrowania w jeden system prawie
wszystkich instalacji w domu oraz łatwości
w dokonywaniu zmian sposobu funkcjonowania poszczególnych instalacji.
Większość systemów tych instalacji (klimatyzacja VRV, AV itp.) posiada bramki tłumaczące zamknięte protokoły, stworzone
przez firmy, na protokół KNX, umożliwiając
tym samym integrację z automatyką budynków. Urządzenia KNX są programowalne i do zmiany ich funkcji często wystarczy
zmienić program.

Z punktu widzenia inwestora, który jest zainteresowany takim systemem najważniejsze są następujące założenia:
Projekty wszystkich instalacji powinny
być traktowane jako całość. Jeżeli chcemy
zastosować w domu instalacje ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji, kolektorów
solarnych i pompy ciepła, a to wszystko
ma zostać jeszcze połączone ze stacją pogodową, czujnikami otwieranych okien,
danymi z Internetu itd., to poszczególnych
instalacji nie mogą projektować i wykonywać firmy zajmujące się tylko swoją wąską
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specjalnością. Projekty każdej z branż powinny powstawać przy ścisłej współpracy
INTEGRATORA (projektanta i wykonawcę
instalacji automatyki budynku) z projektantami by całość działała poprawnie i
racjonalnie.
Przy tworzeniu instalacji bardzo istotną
kwestią jest sposób okablowania budynku.
W systemie KNX zostały rozdzielone funkcje
sterowania i zbierania informacji z czujników – jest to realizowane poprzez oddzielną
instalację kablową (niskonapięciową magistralę 29V) - od funkcji wykonawczych, do
których używa się napięcia 230V. Warto na
początku wykonać bardzo rozbudowaną
instalację kablową, gdyż przy późniejszym
rozwoju poszczególnych funkcji systemu
i stosowaniu kolejnych urządzeń unikniemy kosztownych remontów. Ewentualne
dodatkowe „kucie” wymalowanych ścian,
podłóg czy wybrukowanych podjazdów
przed domem wielokrotnie przewyższa
koszty nadwyżki kabli z początku budowy.
Współpracę z integratorami systemu
KNX warto rozpocząć na wstępnym etapie projektowania i realizacji inwestycji.

więcej porad na: www.moj.extradom.pl

Należy pamiętać, iż każdy system zainstalowany w domu, np. wentylacja mechaniczna
z odzyskiem ciepła (rekuperatorem), podnosząc komfort użytkowania zwiększa koszty
eksploatacji budynku. Przykładowo, do
wymuszenia ruchu powietrza jest potrzebna energia elektryczna dla wentylatorów
oraz jeżeli wentylacja działacały czas z 100%
wydajnością układ grzewczy lub chłodzący
musi pokryć straty energii cieplnej wynikającej ze sprawności odzysku, która waha się
w granicach 80%. Tak więc nie kontrolowana
wentylacja mechaniczna podnosi koszt eksploatacji domu o co najmniej 20% energii
cieplnej z całego bilansu cieplnego budynku i o co najmniej koszt energii elektrycznej
dwóch wentylatorów (minimum 120W każdy). I tak dla przykładu informacje techniczne: czujnik otwarcia okna w systemie alarmowym przekaże informacje do systemu
klimatyzacji i ogrzewania w celu wyłączenia
tych systemów w danym pomieszczeniu.W
systemie wentylacji (rekuperatora) zostanie
wyłączony wentylator nawiewu świeżego
powietrza, a wentylator wyciągowy będzie
ustawiony na pracę z wydajnością 30% do
momentu, w którym Użytkownik zacznie
korzystać z toalety - wówczas automatycznie zwiększy się wydajność wentylatora
np. do 80%. Pompa obiegowa grzejników
czy ogrzewania podłogowego zostanie
automatycznie wyłączona po zakręceniu
wszystkich siłowników na grzejnikach.
Kocioł C.O. nie będzie pracował na rzecz
przepompowywania ciepła przez bajpasy i generował strat ciepła w instalacji na
obiegach (przenikanie ciepła przez izolacje
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rurociągów). Kocioł C.O. czy pompa ciepła
będzie wytwarzać czynnik grzewczy (woda
obiegowa) adekwatny do zapotrzebowania
przez odbiorniki najbardziej “energożerne”,
a nie z krzywej grzania na podstawie temperatury na zewnątrz –w ten sposób szybciej
uzyskujemy zadane wartości temperatur w
pomieszczeniach.
Analiza stopnia otwarcia poszczególnych
zaworów na grzejnikach i pozostałych odbiornikach umożliwi optymalne ustawienie
optymalnie niskiej temperatury wytwarzanej przez Kocioł C.O. czy Pompę Ciepła.
Modulowane (zmienne) prędkości czynnika
grzewczego na obiegach pozwolą wychłodzić w odbiornikach (np grzejnikach) czynnik
grzewczy w odbiornikach tak, aby do Kotła
C.O. czy Pompa Ciepła pracowały w optymalnych warunkach. Układ hydrauliczny zostanie zaprojektowany tak, aby Pompa Ciepła
pracowała w tańszej taryfie energii elektrycznej. Ciepło odpadowe z układu klimatyzacji
w pierwszej kolejności zostanie przekazane
do odbiorników np. zasobnika C.W.U. czy basenu, a dopiero później zostanie rozproszone
na zewnątrz lub zostanie skierowane do ziemi w celu regeneracji dolnego źródła pompy
ciepła. Prognozy pogody pozwolą na inteligentne zarządzanie kolektorami słonecznymi np.: poranne wstrzymanie podgrzewania
wody w basenie z pieca czy pompy ciepła
przy perspektywie dużych zysków energii z
kolektorów. Kumulowanie nadmiaru ciepła
w basenie z kolektorów - podnoszenie temperatury wody o około 2-3 stopnie od zadanej-spowoduje nie pobieranie ciepła z kotłowni przez około 2 dni. Żaluzje zasłonią się
automatycznie w pomieszczeniach, gdzie
nikt nie przebywa, a słońce wykazuje skłonności do przegrzania pomieszczenia powyżej temperatury komfortowej. Z kolei w zimie żaluzje automatycznie odsłonią się przy
intensywnym słońcu w celu naturalnego
nagrzania pomieszczenia promieniami. Przy
lekkim przegrzaniu pomieszczeń otworzą
się okna dachowe i lufciki, aby przewietrzyć
dom, jednak zamkną automatycznie się gdy
zacznie padać deszcz czy śnieg. Jednak przy
otwartym oknie roleta wewnętrzna nie zjedzie na otwarte skrzydło
Im większy DOM tym większe koszty utrzymania, ale również większe możliwości do
ich cięcia.
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nu termicznego)
sterowanie temperaturą w pomieszczeniach – unikanie przegrzania pomieszczeń, stosowanie okresowego obniżania
temperatury, tryby temperaturowe: komfort, oczekiwanie, nocny, wyjazd (hibernacja).

Rys .3

Rys. 3 - Zdjęcie pokazuje kolejny ważny element instalacji – oznakowanie obwodów – ważne dla
serwisowania, jak i dalszego rozwoju instalacji.
W takim samym stopniu dotyczy to instalacji
hydraulicznych, CO, wentylacji i klimatyzacji,
elektrycznych i teletechnicznych. Dlatego
też, proponujemy na pierwszym etapie budowy doinwestować instalację (w naszym
przypadku okablowanie) i wyposażyć w
pewne niezbędne elementy.
W późniejszych latach można doposażać te
elementy i podnosić funkcjonalność całej instalacji. Kanapy i dywany wymienia się szybko, instalacji nie i ingerencja w infrastrukturę
poszczególnych instalacji generuje olbrzymie koszty (kucie zaprawianie ścian itp).

DOM INTELIGENTNY
TO DOM ENERGOOSZCZĘDNY
Według ZinTech istnieją 3 główne czynniki
decydujące o kosztach użytkowania domu:
charakter budynku i jakość wykonanej
izolacji termicznej,
użyte układy i elementy systemu grzewczego (najwydajniejsze jest ogrzewanie
płaszczyznowe
niskotemperaturowe
podłogi i ściany; grzejniki naścienne lub
kanałowe stosujemy jednie przy dużych
przeszkleniach dla efektu uzyskania ekra-

Prawidłową integrację źródeł ciepła z odbiornikami może wykonać tylko firma posiadająca odpowiednią wiedzę z zakresu
ciepłownictwa. Warto pamiętać, że decydując się na zainstalowanie w domu tzw.
„inteligentnego systemu” należy skorzystać
z doradztwa fachowej i profesjonalnej firmy.
ZinTech specjalizuje się w tego typu rozwiązaniach i może pochwalić się zrealizowanymi instalacjami o znacznym stopniu
zaawansowania technicznego.
Efektywne i jednocześnie najtańsze wytworzenie ciepła oraz inteligentna gospodarka
zintegrowanych źródeł ciepła i chłodu z
odbiornikami umożliwia obniżenie kosztów
użytkowania bogato wyposażonej rezydencji o, co najmniej, 40%, a w średnich domach
o około 30% w stosunku do konwencjonalnie wykonanych i niezintegrowanych instalacji cieplnych.

ZARZĄDZANIE ENERGETYKĄ
CIEPLNĄ BUDYNKU
Podstawą do ograniczenia kosztów zużycia
energii jest sprawne zarządzanie energetyką cieplną budynku. Finezją w przypadku instalacji inteligentnych jest integracja źródeł
i buforów ciepła: kotła CO, kominka z płaszczem wodnym, pompy ciepła, ogrzewania
podłogowego (jako bufor ciepła), zbiornika
CWU, układu solarnego itd. z odbiornikami
spełniającymi oczekiwania co do komfortu

użytkownika.
Przy projektowaniu ogrzewania do obliczenia parametrów kotłów, grzejników
i wymienników ciepła musi być przyjęty
współczynnik modulacji temperatury w pomieszczeniu (wahania, zmiany), a cały układ
powinien być przeliczony na niskie temperatury czynnika grzewczego.
Należy również uwzględnić, że kotły CO charakteryzują się dużą sprawnością, do 109%,
ale tylko przy odpowiedniej temperaturze
czynnika grzewczego.
Dlatego kotłownia wyposażona w kocioł
kondensacyjny musi zostać odpowiednio
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zaprojektowana na potrzeby domu z basenem i wentylacją mechaniczną, gdzie
czynnik grzewczy jest utrzymywany na
relatywnie niskim poziomie, a obiegi nie
zawierają bajpasów mieszających powrót z
zasilaniem.
Inteligentny dom to również współdziałanie systemów wentylacji, rekuperacji ciepła,
klimatyzacji, ogrzewania wraz z napędami
okien, rolet czy żaluzji w celu wykorzystania
naturalnych zjawisk do wentylacji i utrzymania komfortowej temperatury oraz buforowania energii naturalnej w domu poprzez
ściany i podłogi – DOM PASYWNY.

Rys. 6

Rys. 6 - Rys. Wykres przedstawiający pokrycie zapotrzebowania na energię cieplną dla CO i CWU
przy typowej instalacji Pompy ciepła z kolektorami słonecznymi. Większość wykonawców i producentów Pomp Ciepła poleca grzałki elektryczne na pokrycie szczytowego (na czerwono) zapotrzebowania na ciepło.
My proponujemy zamiast grzałek zastosowanie kotła gazowego lub kominka z płaszczę wodnym. Klient zyskuje bezpieczeństwo energetyczne przy zaniku prądu z sieci energetycznej. Grzałki
czy Pompa Ciepła oparta na mechaniźmie sprężarki potrzebuje dużo energii elektrycznej co zmusza do zakupu dużego trójfazowego agregatu prądotwórczego. W przypadku kominka czy kotła
gazowego wystarczy nie duży agregat prądotwórczy jednofazowy, który podtrzymuje działanie
elektroniki i pompy obiegowe 50 do 200W Można również wykorzystać do tego celu UPS małej
mocy z pojemnymi bateriami.
Bardzo ważnym elementem jest też zbadanie charakterystyki cieplnej budynku
uwzględniając zachowanie i upodobania
użytkowników.
Przykładowo w dużych domach występują
pomieszczenia, w których nikt nie przebywa
przez kilka godzin, a nawet kilka dni, dlatego
nie ma ekonomicznego sensu utrzymywanie w nich temperatury komfortowej.

DOM INTELIGENTNY
OKABLOWANIE
Najważniejsze dla późniejszej eksploatacji
domu jest poprawne wykonanie i nieoszczędzanie na instalacjach wewnętrznych, w tym
przede wszystkim na tych obszarach, które
zostają na stałe zabudowane. Koszt poprawek lub remontów w późniejszym okresie
jest astronomicznie duży w porównaniu z
kosztem zmian na surowym obiekcie.
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Rys. 4

Rys.4 - Wykres przedstawiający zachowanie się temperatury obiegów i kotłów w zależności od
obecności użytkownika. Po wykryciu nieobecności następuje stopniowe wychładzanie obiegów
grzewczych. Wykres uwidacznia straty obiegowe (na rurociągach i elementach) energii.Im wyższy
parametr grzewczy, tym bardziej widoczne straty np. wysoka temperatura powietrza w kotłowni.

więcej porad na: www.moj.extradom.pl

Rys 5. Wizualizacja pracy i stanów instalacji grzewczych

więcej porad na: www.moj.extradom.pl

Instalacje i systemy na obiekcie powinny
być zintegrowane i wówczas można mówić
o uzasadnieniu ekonomicznym zastosowania tak rozbudowanych instalacji i systemu
KNX.
Odpowiednia automatyka rozbudowanego
węzła cieplnego powinna umożliwiać ekonomiczne działanie systemów, a nie tylko
działanie, oraz manualne sterowanie przełączeniami i modulacją temperatur wykonywaną okresowo przez serwisanta, który
nie zawsze może dojechać w określonym
czasie.
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Rys. 7 - Na sąsiednej stronie - Przykład wykorzystania BUFORA CIEPŁA jako sumatora
kilku źródeł ciepła i DYSTRYBUTORA dla kilku
odbiorników. Sterowanie układu dystrybucji i
załączania źródeł ciepła przez sterowniki

INSTALACJE, INTELIGENTNY DOM

WISIENKA NA TORCIE
WIZUALIZACJA
Dobrze zautomatyzowany system inteligentnego budynku powinien sprawnie

tualizowane na bieżąco. Ekran nie powinien
być zasypywany zbędnymi informacjami i
ustawieniami.
Ważne, przy tworzeniu wizualizacji, jest
ukrycie skomplikowanych funkcji głębiej i

Rys 8. Wizualizacja interfejsu graficznego, pozwalającego zarządzać instalacją z dowolnego miejsca

DOM JEST TAK INTELIGENTNY
JAK JEGO INTEGRATOR
Dom jest taki inteligentny jak integrator
wykonujący jego inteligentną instalację.
Miarą inteligencji domu czy budynku nie
jest ilość wodotrysków, a dostrzeganie
pewnych zależności przez integratora, jego
umiejętności oraz doświadczenie w dostrzeganiu relacji algorytmów sterowania i
wyciąganiu wniosków. Większość instalatorów systemów inteligentnych ogranicza się
jedynie do montażu urządzeń automatyki,
potem błędnie nazywając taką instalację
inteligentną. Problem wcale nie polega na
instalacji najnowocześniejszych urządzeń
sterowanych poprzez tablety i smartfony.
Same urządzenia nie są w stanie stworzyć
rozwiązania domu inteligentnego. Przeciwnie, znane są przypadki, kiedy urządzenia te
dublowały swoje funkcje i zamiast oszczędzania, zużycie energii rosło. Kwestia jest
bowiem nie w urządzeniach, ale w sposobie
ich integracji. Konieczne jest zbudowanie
rozwiązania elastycznego, łatwo konfigurowalnego i prostego. Odpowiedni poziom
i stopień tej integracji jest najważniejszy w
realizacjach domu inteligentnego.

działać zgodnie z naszymi oczekiwaniami
bez zbędnej ingerencji użytkownika.
Wizualizacja, zainstalowana na panelu dotykowym, tablecie bądź smartfonie, daje
użytkownikowi możliwość wglądu na
procesy sterowania, ręcznego zadawania
temperatury obiegów grzewczych w razie
potrzeby, śledzenia poszczególnych systemów, czy też załączania scenariuszy definiujących tryb pracy poszczególnych instalacji
w DOMU.
Wizualizacja jest bezpośrednim interfejsem
graficznym, dzięki któremu z łatwością możemy zarządzać nawet bardzo skomplikowaną instalacją z każdego miejsca o każdej
porze.
Wizualizacja ułatwia komunikację z poszczególnymi instalacjami, ale nie jest odpowiedzialna za złożone algorytmy sterowania nimi. Dlatego jakość wykonania takiej
wizualizacji (grafika 3D, zdjęcia, czy tylko
tabelki z przyciskami) nie świadczy o stopni
inteligencji systemu.
Wizualizacja powinna być intuicyjna w
obsłudze, spójna dla zainstalowanych systemów oraz posiadać funkcje sterowania
niezbędne dla użytkownika na co dzień, a
informacje w niej dostępne muszą być ak-

Rys. 9 Przykład zdalnej wizualizacji

nałożenie na nie ograniczenia dostępu – tylko dla „Technicznych Użytkowników”.
O tym fakcie na pewno przekonali się użytkownicy, którzy od innych producentów
gadżetów przeszli na urządzenia APPLE np.
iPhone.
Bardzo często okazuje się, że klient wybierze technologię i firmę oferującą wspaniałą „gadżeciarską” wizualizację (wisienka
na torcie), a w eksploatacji okazuje się że
otrzymał funkcje zdalnego pilota i sam jest
odpowiedzialny za jego sterowanie, co powoduje uciążliwości w zarządzaniu domem
i generuje dodatkowe koszty eksploatacji
systemów (tort jest niesmaczny i mdli nas
po kilku skonsumowanych łyżeczkach, ale
wisienka nadal pięknie się prezentuje).
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