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INTELIGENTNE BUDYNKI 
DZIŚ I JUTRO

Technologie informatyczne wykorzystuje się dziś w wielu 
dziedzinach życia. Coraz częściej znajdują one 
zastosowanie również w budynkach mieszkalnych. 
Upowszechnienie i rosnąca popularność tego typu 
rozwiązań doprowadziły do powstania terminu 
„inteligentny budynek”.
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Współcześnie, dzięki cią-
głemu postępowi tech-
nicznemu i rozwojowi 
nowych technologii, nie-

ustannie zwiększa się komfort życia 
ludzi. Zarówno w gospodarstwach 
domowych, jak i miejscach pracy 
lub wypoczynku coraz częściej ko-
rzystamy z różnorodnych urządzeń 
ułatwiających wykonywanie co-
dziennych czynności. Dynamiczny 
rozwój techniki cyfrowej spowodo-
wał, że w wielu dziedzinach życia 
wykorzystuje się technologię infor-
matyczną, systemy komunikacji i au-
tomatyki. Znalazły one zastoso- 
wanie m. in. w infrastrukturze miej-
skiej, w tym także najbardziej szcze-
gólnym z jej obszarów: budynkach 
tworzących nasze bezpośrednie oto-
czenie, w których współczesny czło-
wiek spędza większość czasu. Zjawi-
sko to zainicjowało wprowadzenie 
terminu „inteligentny budynek”.

Idea inteligentnego budynku
Ideę inteligentnego budynku zapo-

czątkowano stosunkowo niedawno – 
w latach 70. XX wieku. Początkowo 
skupiano się na zastosowaniach 
przemysłowych, by w latach 80. ideę 
zaadaptować na potrzeby budownic-
twa użyteczności publicznej oraz 
mieszkalnego. To wtedy w Instytucie 
Inteligentnych Budowli w Waszyng-
tonie (USA) zdefiniowano po raz 
pierwszy określenie „budynek inteli-
gentny”. Prymarnym budynkiem 
promowanym jako inteligentny był 
The City Place Building, wzniesiony 
w 1983 r. w Hatford (USA). 

Wraz z rozwojem technologii 
i zmieniającymi się potrzebami ludzi 
znaczenie pojęcia „inteligentny bu-

mgr inż. Mirosław Dechnik
dr hab. inż. arch. Marcin Furtak
Małopolskie Laboratorium Budownictwa 
Energooszczędnego, 
Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika 
Krakowska

dynek” nieustannie ewoluowało. 
W różnych regionach świata powsta-
ło wiele definicji i interpretacji tego 
określenia, które do dziś nie zostały 
ujednolicone. W ogólnym podejściu 
mianem inteligentnego budynku 
można obecnie określić obiekt, który 
w sposób zintegrowany efektywnie 
zarządza zasobami, usługami i ich 
wzajemnymi powiązaniami w celu 
zaspokajania zmieniających się po-

trzeb jego użytkowników przy jedno-
czesnej minimalizacji kosztów i cią-
głym poszanowaniu środowiska na-
turalnego. Za obsługę poszczegól-
nych funkcji budynku inteligentne-
go są odpowiedzialne inteligentne 
instalacje elektryczne, określane ja-
ko systemy automatyki budynkowej. 
Natomiast to właśnie zintegrowane 
zarządzanie stanowi istotę inteligen-
cji budynków, odróżniając te inteli-

Fot. Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego



gentne od „zwykłych”, wyposażo-
nych w niezależne systemy sterowa-
nia. Oznacza to, że inteligencja bu-
dynku nie wynika z samego zastoso-
wania w nim różnorodnych, nawet 
bardzo zaawansowanych urządzeń 
technicznych, lecz przede wszyst-
kim z możliwości ich efektywnego 
współwykorzystania. Należy mieć 
jednak świadomość, że tak po-
wszechnie używane dziś określenie 
„inteligentny budynek” nie może 
być interpretowane dosłownie. Inte-
ligencją cechują się tylko istoty ży-
we, a budynek jedynie odtwarza in-
teligencję projektantów, wykorzystu-
jąc zaprogramowane algorytmy ste-
rowania i podejmując decyzje na ich 
podstawie, przy wykorzystaniu da-
nych historycznych. 

Budynki inteligentne zarządzane 
przez zintegrowany system sterowania 
i automatyzacji budynku BACS (ang. 
Building Automation and Control Sys-
tem) oferują już dziś imponujące moż-
liwości funkcjonalne. Zapewniają one 
komfort oraz bezpieczeństwo użytko-
wania, energooszczędność i niskie 
koszty eksploatacji obiektu, poszano-
wanie środowiska naturalnego oraz 
elastyczność i możliwość poszerzania 
możliwości. Pozostają jednocześnie w 
ciągłym kontakcie z użytkownikiem 
poprzez przenośne urządzenia komu-
nikacji, np. smartfony.

MLBE – wyjątkowy budynek 
inteligentny
Pod koniec 2010 roku na Politech-

nice Krakowskiej powstała idea 
stworzenia unikatowego laborato-
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budynek Małopolskiego Laborator- 
ium Budownictwa Energooszczęd-
nego (MLBE). Obiekt o powierzchni 
użytkowej przekraczającej 1000 m2 
i kubaturze 5050 m3 wybudowano 
na powierzchni niespełna 258 m2. 
Laboratorium utworzone w struktu-
rach Wydziału Inżynierii Lądowej 
zostało oddane użytku we wrześniu 
2014 r. Dla projektantów najwięk-
szym wyzwaniem okazało się są-
siedztwo budynków zabytkowych, 
niewielka powierzchnia terenu pod 
inwestycję, a więc konieczność loka-
lizacji części urządzeń technicznych 
na dachu i związane z tym ryzyko 
hałasu. 

Małopolskie Laboratorium Budow-
nictwa Energooszczędnego posiada 
wszelkie atrybuty budynku inteli-
gentnego. Zachodzące w nim proce-
sy są w pełni zautomatyzowane. Ce-
chą wyróżniającą MLBE spośród in-
nych budynków inteligentnych są 
imponujące możliwości badawcze. 
Zastosowany zintegrowany system 
sterowania i automatyzacji dysponu-
je unikatowymi możliwościami po-
strzegania środowiska. Na bieżąco 
rejestrowane są dane pomiarowe 
z około 3 tysięcy specjalistycznych 
czujników. Wśród nich duża część 
jest zatopiona w ścianach lub 
umieszczona głęboko pod ziemią. 
Zintegrowany system zarządza także 
zasilaniem budynku w energię po-
chodzącą ze zróżnicowanych źródeł, 
w tym ze źródeł odnawialnych. Do 
dyspozycji naukowców pozostają za-
równo te tradycyjne, jak kocioł gazo-
wy lub węzeł MPEC, jak i ekologicz-
ne, takie jak pompy ciepła: powietrz-
na, gazowa, gruntowa wykorzystują-
ca pionowe sondy pod budynkiem, 

rium do badań w skali naturalnej 
1:1. Autorami pomysłu byli dr inż. 
arch. Marcin Furtak z Wydziału Ar-
chitektury oraz dr inż. Małgorzata 
Fedorczak-Cisak z Wydziału Inży-
nierii Lądowej. Powołany został in-
terdyscyplinarny zespół naukowy 
składający się z pracowników Poli-
techniki Krakowskiej. Tak ukształto-
wała się koncepcja niskoenergetycz-
nego budynku użyteczności publicz-
nej, spełniającego rygorystyczne 
standardy obiektów niskoenerge-
tycznych i wymagania Małopolskie-
go Certyfikatu Budownictwa Energo-
oszczędnego. Na tej podstawie w la-
tach 2013 � 2014, w ramach projek-
tu MRPO, w centrum miasta, na tere-
nie głównego kampusu Politech- 
niki Krakowskiej został wzniesiony 

Fot. Panel operatorski zintegrowanego systemu sterowania i automatyzacji – widok jednej 
z kondygnacji budynku MLBE.

Fot. Centrala wentylacyjna w pomieszczeniu maszynowni MLBE, współpracująca z poziomymi 
gruntowymi wymiennikami ciepła
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kolektory słoneczne płaskie i próż-
niowe, panele fotowoltaiczne stacjo-
narne i umieszczone na ruchomych 
żaluzjach zewnętrznych oraz dwa 
niezależne gruntowe powietrzne wy-
mienniki ciepła. Zarówno ilość, jak 
i moc podstawowych źródeł ciepła 
i chłodu jest przewymiarowana 
względem potrzeb budynku. Umoż-
liwia to projektowanie różnorod-
nych scenariuszy badawczych pracy 
urządzeń i instalacji technicznych, 
a także optymalizację strategii stero-
wania. System sterowania i automa-
tyzacji zarządza także pracą trzech 
systemów wentylacji z nagrzewnica-
mi, chłodnicami i rekuperacją. We 
wnętrzu budynku wyodrębniono 
niezależne strefy klimatyczne i ener-
getyczne, wyposażone w pracujące 
i monitorowane niezależnie systemy 
grzewcze, chłodnicze i wentylacyjne 
o różnym charakterze i parametrach. 
W pomieszczeniach zastosowano 
m.in. klimakonwektory dwu- i czte-
rorurowe, układy grzewczo-chłodni-
cze podłogowe, ścienne, sufitowe, 
belki chłodzące aktywne oraz pa-

sywne. Obsługa urządzeń i sterowa-
nie wszystkimi procesami w budyn-
ku odbywa się z poziomu stacji ope-
ratorskiej. W wybranych pomiesz-
czeniach laboratoryjnych zamonto-
wano także naścienne panele doty-
kowe z ekranami graficznymi, umoż-
liwiające odczyt aktualnych parame-
trów pomieszczenia i sterowanie 
funkcjami pomieszczenia. 

Infrastruktura budynku MLBE, bę-
dącego samym w sobie obiektem ba-
dawczym, oraz będące na jego wypo-
sażeniu specjalistyczne urządzenia 
pomiarowe pozwalają na prowadze-
nie interdyscyplinarnych badań 
z zakresu szeroko rozumianego bu-
downictwa energooszczędnego.

Przyszłość
Inteligentne budynki przyszłości bę-

dą coraz bardziej energooszczędne, 
a zarazem przyjazne dla użytkownika, 
zapewniając wysoki poziom komfortu 
i bezpieczeństwa. Wachlarz ich możli-
wości funkcjonalnych będzie się wciąż 
poszerzał. Będą przewidywały i dosto-
sowywały działania do potrzeb swoich 
użytkowników. Obecność systemów 
sterowania i automatyzacji będzie 
„niezauważalna”, obsługa intuicyjna, 
a działania realizowane szybko i sku-
tecznie. 

Rozwój inteligentnego budownic-
twa spowoduje też całkowitą reorga-
nizację procesu projektowania no-
wych obiektów. Projekt systemu au-
tomatyki nie będzie już opracowy-
wany dla zaprojektowanych wcze-
śniej instalacji technologicznych. 
Przyjęcie koncepcji zintegrowanego 
systemu zarządzania i jego wpływu 
na efektywność energetyczną bu-
dynku będzie poprzedzało pozostałe 
działania ze względu na konieczność 

dopasowania konstrukcji i możliwo-
ści instalacji technologicznych. 

Systemy budynków inteligentnych 
zostaną włączone w infrastrukturę 
inteligentnej sieci elektroenergetycz-
nej Smart Grid, co będzie prowadzi-
ło do efektywnego wykorzystywania 
rozproszonych źródeł korzystają-
cych z energii odnawialnej. Indywi-
dualne budynki inteligentne zostaną 
połączone w jeden wspólny, zinte-
growany system, tworząc inteligent-
ne osiedle, a w większej skali rów-
nież całe miasto. Inteligentne mia-
sto, określane terminem Smart City, 
dzięki infrastrukturze skomunikowa-
nej systemami informatycznymi bę-
dzie w przyszłości tworzyło dla lu-
dzi coraz bardziej komfortowe środo-
wisko o zwiększonej funkcjonalności 
i efektywności energetycznej. 

Podsumowanie
Dynamiczny postęp technologicz-

ny oraz zmieniające się potrzeby lu-
dzi powodują nieustanny rozwój idei 
inteligentnego budynku oraz tworze-
nie nowych obszarów zastosowań. 
Koncepcja ta jest jeszcze stosunkowo 
młoda, zwłaszcza w zastosowaniu 
krajowym. Mimo to w codziennym 
życiu coraz częściej przebywamy 
w obiektach nasyconych nowoczesną 
technologią i systemami sterowania. 
Systemy automatyki budynkowej są 
dziś wykorzystywane nie tylko 
w obiektach użyteczności publicznej, 
lecz także tych o charakterze miesz-
kalnym. Pierwotnie celem ich działa-
nia było zapewnienie komfortu użyt-
kowania obiektu i bezpieczeństwa 
użytkowników, natomiast dziś zwra-
ca się jednocześnie uwagę na wysoką 
efektywność energetyczną. 

Istotą „inteligencji” budynku jest 
zintegrowane zarządzania wszystki-
mi jego funkcjonalnościami przez 
system sterowania i automatyzacji 
bazujący na infrastrukturze inteli-
gentnej instalacji elektrycznej. 

W dobie ekspansji techniki cyfro-
wej rozwój idei inteligentnych bu-
dynków jest naturalnym procesem, 
a jej coraz szersze wkraczanie w na-
sze codzienne życie wydaje się nie-
uniknione. Unikatowa infrastruktura 
i możliwości badawcze Małopolskie-
go Laboratorium Budownictwa Ener-
gooszczędnego tworzą doskonałe 
środowisko do prowadzenia badań 
naukowych i kreowania nowator-
skich rozwiązań. Tym samym MLBE 
doskonale wpisuje się w tendencję 
rozwoju idei inteligentnych budyn-
ków oraz tworzenia jej przyszłości.

Fot. Odnawialne źródła energii 
zamontowane na dachu budynku MLBE

Fot. Naścienny dotykowy panel sterujący, umożliwiający lokalne zarządzanie funkcjami 
pomieszczenia w budynku MLBE
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INLOGIC wyposaży szkołę 
W ramach programu LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Pu
blicznej – w Żukowie w gm. Sławno powstaje  inteligentna  i energooszczęd
na szkoła podstawowa. Nowy obiekt o powierzchni ok. 2300 m2 zostanie wy
posażony w technologie o najwyższym międzynarodowym standardzie KNX. 
Projektanci  INLOGIC  zaprojektowali  w  budynku  inteligentny  system  zarzą
dzania wszystkimi instalacjami. Odpowiednio skonfigurowane i zaprogramo
wane urządzenia zapewnią sprawne funkcjonowanie i oszczędność energe
tyczną szkoły. System KNX umożliwi zdalne sterowanie wszystkimi funkcjami, 
m.in. oświetleniem i ogrzewaniem. Obiekt sam dopasuje poziom temperatury 
w poszczególnych pomieszczeniach w oparciu o harmonogram pracy szko
ły oraz warunki atmosferyczne. Dach budynku zostanie wyposażony w pane
le fotowoltaiczne, które pomogą zmniejszyć rachunki za energię.

Jakon buduje fabrykę 
Firma  Jakon  w  formule  „zaprojektuj  i  wybuduj”  re
alizuje  budowę  zakładu  produkcyjnego  farb  prosz
kowych  IGP  Pulvertechnik,  obejmującą  prace  bu
dowlane  oraz  instalacje  technologiczne.  Planowa
na  powierzchnia  użytkowa  wynosić  będzie  ponad 
5000  m2.  W  celu  usprawnienia  procesu  technolo
gicznego produkcja ma charakter wielopoziomowy. 
Na  uwagę  zasługuje  fakt,  iż  fabryka  będzie  wypo
sażona  w  najnowocześniejsze  urządzenia  produk
cyjne  dostarczone  z  różnych  części  Europy,  dzięki 
czemu  zakład  zredukuje  zużycie  mediów.  Ponadto 
nowo  powstający  obiekt  uwzględnia  rygorystyczne 
wymogi w zakresie ochrony środowiska oraz zabez
pieczeń przeciwpożarowych.Napęd METRO – WIŚNIOWSKI 

powered by Somfy w wersji io 
Rewolucja technologiczna na dobre zagościła w naszym codziennym życiu. 
Firma  WIŚNIOWSKI  każdego  dnia  przesuwa  jej  granicę.  Pamiętasz  czasy, 
gdy telewizor z pilotem był marzeniem wielu Polaków? Albo brak konieczno
ści wysiadania z auta, żeby otworzyć bramę? To właśnie dla Twojego kom
fortu  i  wygody  firma  WIŚNIOWSKI  codziennie  ulepsza  oferowane  produk
ty. Z dnia na dzień przesuwa horyzonty i tworzy technologiczne cuda. To, co 
kiedyś  było  niemożliwe,  obecnie  staje  się  faktem.  Jedną  z  najważniejszych 
wprowadzonych zmian jest ewolucja napędu METRO WIŚNIOWSKI powered 

by  Somfy.  Ten  nowej  ge
neracji  napęd  od  teraz  do
stępny będzie  także w wer
sji io. Daje to jego posiada
czowi  nieocenione  korzy
ści. Z  jednej strony  to moż
liwość  sterowania  bramą 
za  pomocą  urządzeń  mo
bilnych  i  integracja  z  sys
temem  inteligentnego  do
mu, z drugiej pełna kontrola 
i kontakt z domem z każde

go miejsca na świecie. Zastosowanie zaawansowanej  technologicznie drogi 
radiowej io pozwala w pełni wykorzystać właściwości takich urządzeń, jak Ta
Homa Premium bądź Connexoon marki Somfy, światowego lidera w zakresie 
automatyki  i systemów sterowania. Dzięki  temu z produktu stworzymy urzą
dzenie smartCONNECTED.
Tendencje rynkowe, skierowane przede wszystkim na komfort i wygodę, znaj
dują odzwierciedlenie w ofercie bram garażowych WIŚNIOWSKI. Dlatego na 
każdym kroku szukamy komfortowych rozwiązań pomagających nam w co
dziennym  życiu.  Najnowsza  technologia  wykorzystywana  w  bramach  auto
matycznych marki WIŚNIOWSKI z napędem METRO w wersji  io  to wygoda, 
komfort  i oszczędność czasu.  Inteligentny system wykorzystany w bramach 
z  napędem  METRO  w  wersji  io  sam  otworzy  bramę,  gdy  tylko  zaczniemy 
wjeżdżać na posesję. Dzięki inteligentnym technologiom nigdy nie spojrzysz 
na swój dom w ten sam sposób!
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KITEMARK™ już w Polsce
Oznakowanie  Kitemark™  to  znak  towarowy  potwier
dzenia  zgodności  posiadany  przez  BSI,  który  pier
wotnie był używany wyłącznie w Zjednoczonym Kró
lestwie,  a  obecnie  jest  uznawany  na  całym  świecie 
ja ko  symbol  jakości  i  renomy.  Produkty  i  usługi  ze 
zna kiem  Kitemark™  są  poddawane  ciągłej  ocenie, 
aby  za pewnić  utrzymanie  ich  jakości  i  bezpieczeń
stwa  na  stałym,  wysokim  poziomie.  Ponieważ  znak  
Kitemark™  jest  systemem  dobrowolnej  certyfikacji, 
jest on symbolem tych firm, które zobowiązują się do 
dostarczania bez piecznych i niezawodnych wyrobów 
lub  usług.  Jest  poświadczeniem  najwyższej  jako
ści oraz dowodem, że organiza cja korzysta z najlep
szych prak tyk. Jednocześnie Kitemark™ ułatwia pro
ducentom dostęp do rynków mię dzynarodowych, na 
których  oznakowanie  Kitemark™  cieszy  się  ogrom
nym uznaniem.
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