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Echipamente Domestia
I n t e r a c t i v i t a t e a u t i l i z a t o r u l u i c u r e s u r s e l e l o c u i n flflee i
Cerasela DINU, Universitatea Politehnica din Bucureøti
Domotica este o terminologie recentæ, care descrie automatizarea øi gestionarea tuturor resurselor locuinflfle
elor. În Franflflaa existæ
deja meseria de domotician, reprezentând fiøa meseriei (Code Rome F 1106). Cuvântul "domoticæ" reprezintæ o asociere dintre
cuvântul ”domus” (din latinæ: casæ) cu ”automat” (automatizare). Se poate spune cæ domotica nu este decât o automatizare
rezidenflfliialæ. Domotica combinæ avantajele oferite de electronicæ, în scopul de a obflfliine o mai bunæ utilizare øi o gestionare integratæ a
diverselor echipamente din locuinflflææ. Domotica aduce calitate vieflfliii, prin confortul sporit, creøte siguranflflaa øi permite o serie de
acflfliiuni cu grad mare de automatizare. Folosind module øi dispozitive adecvate, se pot gestiona costurile electrice. Consumul de
energie poate fi optimizat având în vedere prezenflflaa/absenflflaa unei persoane într-o cameræ specificatæ, obiceiurile fiecæruia. Prin
folosirea unor senzori de miøcare øi crepusculari, gestionarea iluminærii devine extreme de uøoaræ øi automatizatæ. Mai existæ
terminologia imoticæ, ce are o bazæ de domoticæ aplicatæ imobilelor terflfliiale. Avantajul secundar, dar din punct de vedere uman cel
mai important, este cæ domotica reduce în mod consistent dificultæflfliile pe care o persoanæ cu dezabilitæflflii le întâlneøte zilnic.

Cu domotica este posibil sæ se preia o parte din funcflionalitæfli, prin controlul la distanflæ. O mare parte a echipamentelor pe care le avem la dispoziflie pot produce un
impact mare în consumul de energie, nu numai atunci când
sunt utilizate, dar, de asemenea, øi în cazul în care se
presupune cæ sunt oprite. Consumul dispozitivelor aflate în
”stand- by” este o realitate. Des se confundæ modalitatea
”stand- by” cu oprit. Într-adevær, consumul nu este mare,
pe un aparat, dar la scaræ mare (un oraø) poate deveni un
consumator important de energie electricæ (4W/oræ in
”stand- by” înseamnæ 35 kW/an.
Sistemul de încælzire este unul cu un consumul de
energie mai mare al unei clædiri, de aceea se poate realiza un
sistem centralizat de management de energie. Astfel, este
posibil conform unui program, activarea/dezactivarea
dispozitivelor de încælzire, ventilaflie sau de aer condiflionat,
permiflând menflinerea un nivel ridicat de confort. Programarea funcflionærii unor astfel de sisteme se poate face în
sensul de a activa instalafliile de aer condiflionat înainte de a
ajunge acasæ, în funcflie de orarul de lucru, de prezenfla unei
persoane øi de temperatura exterioaræ.
Domotica poate opera la diferite niveluri de securitate.
Sistemul, ajutat de senzori, permite detectarea gazelor de
evacuare, inundaflii øi incendii în faza iniflialæ øi luarea unor
mæsuri imediate, cum ar fi decuplarea alimentærilor de gaze,
electricitate øi apæ øi avertizarea clientului øi/sau a serviciilor
specializate de ceea ce se întâmplæ, în scopul de a lua mæsurile corespunzætoare.
Este de asemenea posibilæ realizarea unor programe prin
care posibili intruøi, nedorifli, sunt descurajafli øi, atunci când
intruziunea este confirmatæ, existæ mecanisme care avertizeazæ clientul cu privire la ceea ce se întâmplæ.
Pe baza noilor tehnologii în domeniul calculatoarelor øi
telecomunicafliilor, domotica mai poate oferi multe alte
avantaje. Persoanele cu nevoi speciale pot fi beneficiarele
acestui sistem, având la dispoziflie o modalitate de a comunica
øi interacfliona cu lumea exterioaræ prin sisteme audio, video
øi multimedia. Prin intermediul unui server, existæ
posibilitatea de control la distanflæ, din orice parte a lumii.
Pentru a deconecta resurse ale locuinflei ræmase în
funcfliune, nu este necesaræ prezenfla umanæ care sæ realizeze
acest lucru, ci este suficientæ conectarea prin Internet øi
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acflionarea de la distanfla a acelor circuite prin intermediul
unui calculator, a unui PDA sau chiar a unui smartphone.
Conceptul de ”casæ inteligentæ” este o automatizare øi se
referæ la utilizarea calculatoarelor øi tehnologiei informafliei
pentru a controla aparatele electrocasnice øi caracteristici ale
acestora. Sistemele pot varia de la simplu control de la
distanflæ pentru iluminat, prin intermediul unui calculator
complex sau reflele bazate pe microcontrolere cu grade de
inteligenflæ øi de automatizare diferite. Automatizarea casei
este adoptatæ din motive de uøurinflæ, securitate øi eficienflæ
energeticæ.
Pentru exemplificare, în figura 1 este prezentat un echipament ce realizeazæ funcfliile unui calculator, realizat de
firma Domestia.
Pentru a depæøi imperfecfliunile sistemelor existente în
prezent pe piaflæ, Domestia a creat o gamæ de produse robuste, simplu de utilizat øi mai ales ieftine. Principiul de
cablare este identic cu cel al majoritæflii solufliilor existente
pe piaflæ. Spre deosebire însæ de alte echipamente existente,
Domestia propune soluflii care nu utilizeazæ calculatorul.

Figura 1. Echipamentul Domestia One DKS-012-002

BMS

Figura 2. Modulul principal DMC-012-002

Programarea acestor sisteme se realizeazæ cu ajutorul a doar
5 taste, (figura 2).
Funcfliile de bazæ ale sistemelor de tip casæ inteligentæ
Domestia au ca flinte esenfliale gestionarea eficientæ a iluminatului øi evitarea risipei.
Avantajele folosirii unui astfel de sistem sunt cele legate
de economie, fiabilitate øi simplitate. Astfel avem urmætoarele caracteristici sintetizate:
• Economia de energie datoritæ temporizærii iluminatului øi opririi lui complete.
• Costul: investiflie minimæ care este compensatæ prin
economiile realizate la nivelul cablajului simplificat.
• Modularitatea sistemului.
• Robusteflea electronicii în comparaflie cu echipamentele
informatice.
• Circuitele de tip bipolar: principiul „casei verzi”.
• Alegerea liberæ a butoanelor.
• Simularea prezenflei.
• Posibilitatea configurærii færæ calculator.
• Simplitatea programærii datoritæ tastaturii cu 5 taste.
Cablarea unei instalaflii Domestia nu necesitæ cerinfle
speciale. Nu se foloseøte cablu proprietar, ci un cablu
existent în mod curent (UTP, SVV recomandat). La ieøirea
din modulul de bazæ, DSK-012-002, modulele DMI-004001 sunt cablate între ele printr-un cablu cu douæ fire
nepolarizate. Ele pot fi cablate la alegere, fie într-o topologie linearæ, fie în topologie stelaræ, fie simultan în cele
douæ topologii.
În ceea ce priveøte modulele de ieøire, ele sunt legate
între ele printr-un cablu cu 3 fire.
Caracteristicile modului de bazæ (KIT START DKS012-002) sunt sintetizate mai jos:
• Alimentare: 230 Vc.a./50Hz +/- 10%.
• Numær de ieøiri pe cartelæ: 12 contacte bipolare de 8A
nepolarizate øi debranøabile.
• Magistralæ de identificare a modulelor: 10 V c.c. pe 2
fire nepolarizate.
• 5 taste care permit programarea.
• Magistrala de comunicare între cartele: RS485.
• Capacitate maximæ: 18 module.
• Maximum 48 ieøiri (existæ posibilitatea unui numær
mai mare, gama Evolution).
• Opfliune: este posibil sæ se schimbe releele bipolare de
8A cu relee unipolare de 16A, cu capacitatea de rupere de
80A instantaneu.
Kit Start ”DKS-012-002” este compus dintr-o cartelæ
”DMC-012-002”, din 12 module de identificare ”DMI-004-

001” øi din 40 microborne pentru magistralæ. El permite
realizarea în mod confortabil a instalafliei electrice a unui
apartament de 3 camere sau a unei case pentru o familie. Kit
Start permite sæ se configureze pânæ la 12 corpuri de iluminat øi 48 de comutatoare. Cartela ”DMC-012-002” poate
fi baza unui sistem extensibil. Este suficient sæ se lege mai
multe cartele pentru a ajunge la numærul de corpuri de
iluminat dorite. Fiecare cartelæ gestioneazæ 12 corpuri de
iluminat, în acest mod Domestia væ permite sæ configurafli
instalaflii de 24, 36, 48 .... corpuri de iluminat.
Kit Start, prin modulul ”DMC-012-002”, permite prin
intermediul unei programæri manuale (prin cele 5 taste),
funcflionarea celor 12 ieøiri ale cartelei de bazæ, care are
funcfliile urmætoare:
• Modul Teleruptor: îndeplineøte serviciile unui întrerupætor.
• Modul Releu – comandæ module tip ”dimmer” (televariatoare, întrerupætoare reglabile).
• Modul Temporizare: Temporizare mergând de la 30 s
la 127 min.
• Modul Pornit/Aprinde totul sau selectiv.
• Modul Oprit/Stinge totul sau selectiv.
• Modul Simulare prezenflæ.
• Modul Grup: Gestionarea a 4 grupuri de ieøiri.
Modulul ”DMI-004-001” (modul de intræri pentru butoane, alarmæ ...) este un modul de identificare care se instaleazæ într-o dozæ (figura 3). Un modul permite racordarea
celor 4 butoane asociate oricærei comenzi. Ræspunsul
modulului se face în timp real, nu existæ acfliuni eronate.
Date tehnice ”DMI-004-001”:
• 2 fire negre: bus nepolarizat;
• 4 fire albastre: intræri færæ potenflial;
• 1 fir galben: comun;
• Montaj: prevæzut pentru montare în dozæ.

Figura 3. Modulul DMI-004-001

Tipuri de intræri posibile pentru ”DMI-004-001”:
• Buton ”liber de furnizor”, furnizând un contact liber
de potenflial;
• Crepuscular;
• Detector de miøcare furnizând un contact færæ potenflial, cu temporizare (oprirea detecfliei pentru un anumit
interval de timp);
• Alarmæ furnizând un contact færæ potenflial, în cazul
accesului unui intrus. Permite, de exemplu, pornirea iluminatului în toatæ casa.
• Orice altæ intrare furnizând un contact færæ potenflial.
Pentru detalii, accesaflflii: www.domestia.ro sau domovolt.ro
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