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Ha az a terved, hogy saját magad valósítod meg álmaid okos otthon rendszerét, a kérdés 

nem az, hogy „hogyan?”, hanem az, hogy „mit?”!  

 

Amint erre a kérdésre megvan a válasz, elkezdődhet a kutakodás az okosotthon kütyük 

tömkelege között, hogy megtaláld a választ a „hogyan?” kérdésre is.  

Az otthonautomatika magában foglal mindent, a legegyszerűbb világításvezérléstől az 

extrém módon összetett teljes kültéri és beltéri okosotthon rendszer kialakításáig, beleértve 

a mozgásérzékelős kamerarendszert és a mobiltelefonra érkező jelzéseket.  

A legfontosabb, hogy olyan funkciókat (megoldásokat) válasszunk, amelyekre szükségünk 

van. Ezt megkönnyítendő érdemes szakemberrel konzultálni az igények pontos felméréséről  

- hiszen mint ahogy egy házfelújítás, vagy házépítés során  – az okosotthonnál is 

belefuthatunk abba, hogy magunktól nem jól kalkuláljuk a szükséges alapanyagokat. Ez a 

„csináld magad” aspektus talán legnagyobb kihívása, de szerencsére van szakértő segítség!  

Íme 10+1 egyszerű lépés, hogy megvalósítsd álmaid okosotthon rendszerét: (dióhéjban) 

Kezdjük a nulladik lépéssel : Vezetékes vagy vezeték nélküli okos otthont építsek? 

Ezután jöhetnek a következő lépések:  

1. Az intelligens világítás ütemezett ki- és bekapcsolása 

2. A fűtésvezérlés megreformálása – jelentős energiahatékonyság elérése 

3. Az összes elektronikus eszköz és készülék automatizálása 

4. Intelligens nyitásérzékelők felszerelése 

5. Füst- és szén-monoxid érzékelők rendszerhez rendelése a nagyobb biztonság 

érdekében 

6. Programozható öntözőrendszer beszerelése, hogy a kert is szép legyen 

7. Redőnyvezérlés okosan – energiahatékony és biztonságos megoldás a 

mindennapokban 

8. Mozgásérzékelők minden szobába – esélye sem lehet a betörőnek 

9. Videós kaputelefon a maximális kényelemért és biztonságért 

10. Intelligens zene és moziélmény biztosítása – mert pihenni is tudni kell 

 

http://otthonautomatika.hu/kapcsolat
https://otthonautomatika.hu/felhasznalasi-tippek
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0. lépés: Vezetékes vagy vezeték nélküli okos otthont építsek?  

A vezetékes okosotthonok előnye a stabil kapcsolat, amelyet maximum a kábelek 

meghibásodása akadályozhat. Ugyanakkor sokkal macerásabb a kiépítése – aki nem szereti a 

kábeleket, annak akár egy rémálom is lehet. Nyilván, vannak ügyes megoldások, amivel 

elrejthetők a kábelek, de egy esetleges kábelmeghibásodás esetén ezen rejtekhelyek akár 

teljes egészét fel kell bontani. Ráadásul a modern kor technikai újításai egyre inkább a 

vezeték nélküli irányba terelik az eszközöket. Hogy csak a legegyszerűbbeket említsük: 

mobiltelefon, laptop, vezeték nélküli fejhallgatók és a többi.  

Ehhez képest a vezeték nélküli technológia alkalmazása új lehetőségeket teremt azok 

számára is, akik meglévő otthonukat szeretnék felokosítani, hiszen nincs szükség a kábelek 

rejtegetésének megoldására, vagy azok számára, akik albérletben laknak, hiszen ezek a 

rendszerek könnyedén költöztethetők, bővíthetők, módosíthatók. A vezeték nélküli 

platformok, mint a FIBARO okosotthon rendszer által használt Z-Wave, a közhiedelemmel 

ellentétben szintén elérik 100%-osan a hagyományos vezetékes rendszerek 

megbízhatóságát. Hiszen a látszólagos gyengeségei legyőzhetőek a mesh hálózat 

használatával, ahol a kommunikáció a szomszédos eszközökön keresztül történik, tehát a 

rendszer részelemei jeltovábbítóként viselkednek, és így oda is eljut a jel, ahova a központ 

direkt hatótávolsága nem érne el. Egy szó mint száz, mi a vezeték nélküli megoldásokat 

preferáljuk, ezért a további 10 lépést ennek megfelelően dolgoztuk ki.   

 

 

http://www.otthonautomatika.hu/fibaro-okosotthon
http://www.otthonautomatika.hu/fibaro-okosotthon/mi-a-z-wave
https://otthonautomatika.hu/fibaro-okosotthon/gyik-okosotthon-tervezes-elott
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1. Az intelligens világítás ütemezett ki- és bekapcsolása 

Az első ötlet, ami ilyenkor felmerül, az okos izzók vásárlása. Ha csupán a világításunkat 

szeretnénk megreformálni, tökéletes javaslat lenne. Van azonban egy ennél is jobb 

megoldás, ami sokkal nagyobb kényelmet és megtakarítást eredményez, ráadásul több 

dologra használhatjuk a világításunkat, mint gondolnánk – akár távolról is.  

Léteznek olyan modulok, amelyek segítségével automatizálhatjuk, időzíthetjük és távolról 

vezérelhetjük a rákötött fényforrásokat. A modulhoz hagyományos LED-es és kompakt 

fényforrás egyaránt csatlakoztatható, továbbá teljesítmény – és fogyasztásmérési funkcióval 

is rendelkezik, így energiaköltségeinket könnyebben optimalizálhatjuk. Használhatjuk 

hangulatvilágításra - mert fényerőszabályozó is egyben, vagy éjszakai fény funkcióra is, hogy 

egy-egy éjszakai sétánk alkalmával épp annyi fény kapcsolódjon fel, amennyire szükségünk 

van. Kiváló választás a FIBARO Dimmer 2 fényerőszabályozó modul, melyről itt olvashatsz 

bővebben. A beszereléshez villanyszerelő szakemberre van szükség, azonban a 

üzembehelyezéshez már nem kell agysebésznek lenni, de fontos, hogy az irányításhoz 

szükség van egy FIBARO központi egységre, melyekről itt találsz bővebb információt.  

 

 

 

http://otthonautomatika.hu/fibaro-termekeink/vezerlomodulok/fibaro-dimmer-2-fenyeroszabalyozo-modul
https://otthonautomatika.hu/fibaro-termekeink/kozponti-egysegek
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2. A fűtésvezérlés megreformálása  

Tudtad, hogy a fűtés automatizálása havonta akár a számla felét is megspórolhatja neked? 

Nem véletlenül került a második helyre a fűtésvezérlés megreformálása. Nagyon egyszerűen 

telepíthető, és a fűtészónák innovatív kezelésén túl adaptív programozásra is képes, amivel 

jelentős fűtési költségcsökkentést érhetünk el. Nézzük csak a FIBARO radiátor termosztátot: 

kézi irányításon kívül mobiltelefonról, vagy akár hangvezérléssel is irányítható, ott fűt, ahol 

szükség van rá, és akár gyerekzár is beállítható rajta.  

 

3. Az összes elektronikus eszköz és készülék automatizálása 

A harmadik lépés az elektromos dugalj beüzemelése, amely lehetővé teszi az elektronikai 

eszközök és készülékek távolról történő vezérlését és ellenőrzését. Attól függően, hogy ezen 

kívül még milyen elvárásaink vannak egy dugaljtól, választhatunk többfélét. A FIBARO Wall 

Plug, intelligens dugalj azonban annyival többet tud, hogy annak is érdemes elgondolkodnia 

rajta, aki nem teljes rendszer kiépítését tervezte eredetileg, csupán ezt a lépést szerette 

volna kipipálni. Ez a dugalj ugyanis egy igazi mestermű: a kristály RGB LED gyűrű az aktuális 

fogyasztásról ad azonnali visszajelzést; a pillanatnyi fogyasztást az alkalmazáson keresztül 

mutatja; gyermekbarát; hiba esetén riasztást küld és azonnal lekapcsolja a hibás eszközt; 

távolról is vezérelhető. Egyedi, és utánozhatatlan, nézd csak meg itt!  

 

 

 

4. Intelligens nyitásérzékelők felszerelése 

Intelligens nyitásérzékelőkre is igaz, hogy funkció-igényünknek megfelelően többfélét is 

választhatunk. A nyílászáró állapotának meghatározására számos nyitásérzékelő modell 

létezik, ezek azonban csak az adott nyílászáró állapotáról közvetítenek információt.  Ha ennél 

kicsivel (vagy sokkal) többre vágyunk, válasszuk a FIBARO nyitásérzékelőt, amely számos 

http://otthonautomatika.hu/fibaro-termekeink/vezerlomodulok/fibaro-wall-plug-intelligens-dugalj
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egyéb funkcióval is megajándékoz bennünket. A FIBARO Door/Window Sensor egyik 

különleges funkciója, hogy előre beprogramozott jelenetek indítására is képes, sőt, még 

hőmérséklet-érzékelésre is. Könnyen, és gyorsan telepíthető, mindössze el kell távolítani az 

elemet védő fóliát, majd a ragasztó csík segítségével rögzíthető a kívánt helyre. Az elemes 

működtetés akár 2-3 évig lehetővé teszi a folyamatos használatot, és a központi vezérlő 

egység előre jelzi, ha az elem cserére szorul. Bővebben itt találsz róla információt.  

 

5. Füst- és szén-monoxid érzékelők rendszerhez rendelése  

Ez a lépés a család biztonságáról szól. Nem feltétlenül trendi, de a  füst- és szén-monoxid 

érzékelők rendkívül hasznos eszközök, amelyek lehetővé teszik a különböző veszélyforrások 

időben észlelését. Ha megoldást is szeretnénk a problémára, érdemes ismét okos otthon 

rendszerben gondolkodni. Lehetőség van ugyanis a különböző veszélyek azonnali 

elhárítására, ha a rendszert előre beprogramozzuk ezekre. A FIBARO szén-monoxid érzékelő 

önálló eszközként is működhet. Attól, hogy nem egy FIBARO okosotthon rendszerhez 

csatlakozik, az érzékelő funkciója nem csorbul, önállóan is pontos és hatékony. Az erős 

hangjelzésen kívül villogó ledekkel és mobiltelefonra küldött üzenettel is értesíti a lakókat az 

észlelt fenyegetésről. 

Az első néhány perc döntő fontosságú és életről vagy halálról dönthet. Ha nem önálló 

eszközként, hanem okos otthon rendszerbe csatlakoztatva használjuk, a gázkoncentráció 

kimutatása után ez a kis szerkezet  automatikusan elindíthatja a lakás szellőztetését, a 

redőnyök felhúzását és akár az ablakok kinyitását is. Megéri tehát rendszerben gondolkodni!  

 

 

 

 

 

http://otthonautomatika.hu/fibaro-termekeink/szenzorok/fibaro-door-window-sensor-nyitaserzekelo
http://otthonautomatika.hu/fibaro-termekeink/szenzorok/fibaro-co-sensor-szenmonoxid-erzekelo
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6. Programozható öntözőrendszer kiépítése 

Foglalkozzunk a szép zöld gyeppel is! Egy okosotthon rendszer egy erre alkalmas 

időjárásjelző állomás kiegészítővel képes az eső, páratartalom és hőmérséklet függvényében 

irányítani a kerti öntözőrendszert is. Ez hatalmas segítség lehet azoknak, akik egész nap 

dolgoznak, és nincs idejük a gyep karbantartására. Az okos otthon rendszer szabályozza 

növények öntözésének folyamatát, különös tekintettel a vízmennyiségre és az öntözés 

rendszerességére. Ezen funkciót használva könnyűszerrel elkerülhető, hogy este elinduljon a 

locsolás, ha például egész délelőtt esett az eső. De egy egyszerű lépéssel azt is meg tudjuk 

előzni, hogy elinduljon a beprogramozott kerti locsolás, ha épp kerti partyt adunk a 

barátainknak. Ehhez mindössze a Fibaro Applikáció és legalább egy db FIBARO Relay Switch - 

Relémodul szükséges, rendszerbe kapcsolva.  

 

7. Árnyékolás vezérlés  okosan  

A redőny vagy zsaluzia vezérlés okosítása jellemzően attól függ, hogy mennyire előrahaladott 

a megoldani kívánt terület. Ha már eleve motorosan működik, talán nehezebb lesz 

felokosítani, mintha csak most tervezzük a manuális redőnymozgatást motorosra cserélni. 

Hogy miért?  

A távirányítós árnyékolás-megoldásokhoz a gyártók saját, néha talán nem is túl „okos” 

megoldást alkalmaznak. Ennek hátránya, hogy ezek a rendszerek jellemzően nem 

kompatibilisek más okos otthon megoldásokkal. Akik csak az árnyékolók vezérlésében 

gondolkoznak, azoknak praktikus lehet a rádióvezérlésű kivitelezés. Ugyanakkor, akiknek 

eszükbe jutott valaha is, hogy okos otthont szeretne a közeli vagy távolabbi jövőben, azok 

számára a kedvezőbb árfekvésű, egyszerűbb motoros vezérlés akár jobb megoldást is 

jelenthet a megfelelő kiegészítéssel. 

A megfelelő kiegészítés  egy központi vezérlő egység, amely lehetővé teszi a redőnyök vagy 

zsaluzia automatizálását, valamint távoli irányítását. Ebben az esetben az okos 

árnyékolásvezérlés hasonló költségből valósítható meg, mint a távirányítós változat. 

Valamint további hasznos funkciók válnak elérhetővé, mint például: 

• távoli elérés lehetősége 

• jelenlét szimuláció 

• időzített vezérlés 

• napszakokhoz igazított vezérlés 

• árnyékolók állapotának visszajelzése 

• tetszőleges eseménykövetés 

• fogyasztásmérés 

http://www.otthonautomatika.hu/fibaro-okosotthon
http://otthonautomatika.hu/fibaro-termekeink/vezerlomodulok/fibaro-relay-switch-relemodul
http://otthonautomatika.hu/fibaro-termekeink/vezerlomodulok/fibaro-relay-switch-relemodul
http://www.otthonautomatika.hu/fibaro-termekeink/kozponti-vezerlo-egysegek/fibaro-home-center-lite
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8. Mozgásérzékelők minden szobába  

A mozgásérzékelőkről sokaknak a régi, kábeles megoldás jut eszébe, ami a szoba valamelyik 

sarkában pislákol. Tény, hogy ezek a megoldások még mindig sok helyen működnek 

hatékonyan, összekötve egy riasztó-rendszerrel jelezni tudják a kivonuló szolgálat felé, ha 

bárhol mozgást érzékelnek. 

Aki ennél többre vágyik, elkalandozik a vezeték nélküli megoldások felé, hiszen ezeknek nagy 

előnyük, hogy bármikor-bárhová áthelyezhetők mert nem köti őket semmilyen kábel sehová. 

Ezen kívül a technológia fejlődésével az elvárások is növekednek. Például, hogy ne csak egy 

felnőtt emberre reagáljanak ezek a kütyük, hanem érzékeljék a hőmérsékletet, 

fényerősséget, vagy akár az apró rezgéseket is.  

A világ egyik legfejlettebb technológiája van a FIBARO Motion Sensor fehér burkolatába 

rejtve, amely mindössze 44 mm átmérőjű. Hidd el, már az első találkozáskor beleszeretsz.  

A FIBARO Multifunkciós mozgásérzékelő tartalmazza a fent említett összes előnyt, amit egy 

vezeték nélküli mozgásérzékelőtől elvárhatunk. Semmi sem kerüli el a figyelmét! 

 

 

 

https://otthonautomatika.hu/fibaro-termekeink/szenzorok/fibaro-motion-sensor-multifunkcios-mozgaserzekelo
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9. Videós kaputelefon a maximális kényelemért és biztonságért 

Az újépítésű házak, lakások esetén már szinte alapfelszereltségnek számít egy videós 

kaputelefon, de régebbi házak esetén is egyre gyakrabban választják ezt a tulajdonosok, ha 

cserélik a kaputelefonjukat.  Természetesen vannak különböző fokozatok, a legegyszerűbbtől 

– ami csupán megmutatja, ki áll a kapuban, és hangot közvetít  – egészen a  kaputelefonba 

integrált komplett védelmi rendszer helyettesítésére alkalmas készülékig.  

Egy intelligens kaputelefon az egyszerű képi megjelenítés és hang továbbításon kívül mobil 

készülékünkre is továbbíthatja a jelet. 

 

10. Intelligens zene és moziélmény biztosítása – mert pihenni is tudni kell 

Okosotthon rendszer kiépítésekor érdemes a pihenésre, kikapcsolódásra is gondolni! A 
különböző szobákban elhelyezett hangszórók kiválóan használhatók arra, hogy ott és akkor 
szóljon a kedvenc zenénk, amikor és ahol csak szeretnénk. De egészen filmszerű jeleneteket 
is beprogramozhatunk az okos otthonunknak, egyszerűbben, mint gondolnánk!  

FIBARO rendszerrel például könnyűszerrel megoldható, hogy mindig csak ott szóljanak a 
hangszórók, ahol éppen tartózkodunk, vagy akár a lakás összes szegletében,  esetleg minden 
szobában más zenét szeretnénk hallgatni? Nem probléma!  

A családi mozizás akár egyetlen gombnyomással, vagy akár egy kézlegyintéssel is elindítható: 
a fények elhalványodnak, a redőnyök leereszkednek, a média és hangrendszer bekapcsol, 
vetítővászon legördül, de a lehetőségek tárháza szinte határtalan. A siker garantált.  

Hogy ehhez milyen eszközökre van szükség? Bővebben itt tájékozódhatsz.  

 

Az igények természetesen eltérhetnek – és a megvalósítás módja is. Szakértő kollégáink 
szívesen állnak rendelkezésedre, hogy az igényeid felmérését követően pontos válaszokat 
adjanak, hogy miből-mennyire van szükséged. A többi rajtad áll!   

Hívj minket vagy írj nekünk egy személyes tanácsadásért! 

Te megálmodod, mi megvalósítjuk! 

Írj nekünk a sales@smartme.hu e-mail címre, és FIBARO okosotthon szakértőnk felveszi 
veled a kapcsolatot.  

 

http://otthonautomatika.hu/multi-room-audio-intelligens-zene
mailto:sales@smartme.hu

