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Niezależnie od tego czy mówimy o dwupokojowym mieszkaniu, domu 

jednorodzinnym, biurze średniej firmy na planie open space, restauracji 

czy ogromnym kompleksie hotelowym – Loxone oferuje idealne 

rozwiązanie sterowania i automatyzacji każdego projektu.



Bez względu na to czy jest to nowe budownictwo czy odświeżenie 

starszych wnętrz – dzięki technologiom Loxone Tree i Air każda przestrzeń 

może być zautomatyzowana.
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Obszary  
zastosowań



Miniserver Loxone został stworzony z myślą o 

profesjonalistach z obszaru elektroinstalacji. Na 

szynie DIN w rozdzielnicy zajmuje 9 pozycji, 

dzięki czemu idealnie nadaje się do nowych 

projektów budowlanych. Z kolei przy remontach 

świetnie sprawdzi się Miniserver Go oparty na 

bezprzewodowej technologii Air.

Loxone łączy wszystkie komponenty w 

inteligentnym budynku, podobnie jak 

ludzki układ nerwowy. Wszystkie pasma 

prowadzą do centralnego elementu 

sterującego, czyli Miniservera. Pozwala on 

poszczególnym komponentom 


i urządzeniom prawidłowo komunikować 

się ze sobą i automatyzuje większość 

zadań z zakresu bezpieczeństwa, wygody 


i wydajności energetycznej. Sprawdzi się 

zarówno w inteligentnych domach, 

obiektach komercyjnych, jak i projektach 

przemysłowych.

Narzędzie do 
automatyzacji domów 

i budynków użytkowych
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Bezpłatny Loxone Config to oprogramowanie do 

konfiguracji automatyki w domach i budynkach 

użytkowych. W celu uproszczenia i przyspieszenia 

procesu planowania i konfiguracji, 

oprogramowanie to zostało wyposażone w 

funkcję planowania projektu i automatycznego 

programowania. 





Na podstawie wielkości pomieszczenia, jego 

przeznaczenia oraz liczby okien i drzwi, funkcja 

planowania projektu określa, które produkty są 

wymagane do stworzenia optymalnego systemu 

automatyzacji. Naturalnie, wszystkie komponenty 

w danym pomieszczeniu zostaną dopasowane do 

indywidualnych wymagań użytkownika.





W wyniku planowania projektu powstają funkcje, 

które można łatwo skonfigurować za pomocą 

narzędzia autokonfiguracji. Sterowanie 

oświetleniem, automatyczne zacienianie, muzyka, 

dostęp do budynku i budzik zostaną dla każdego 

pomieszczenia skonfigurowane automatycznie. W 

następnej kolejności zostaną utworzone centralne 

funkcje bezpieczeństwa, np. alarm 

przeciwwłamaniowy, system ostrzegania przed 

pożarem i zalaniem, system ochrony przed burzą 


i mrozem oraz wiele innych.





Kluczem do klarownej konfiguracji jest przypisanie 

peryferii według pomieszczeń i kategorii, jak 

również prawidłowe ustawienie typów 

pomieszczeń.


Rozróżnia się następujące typy pokoi:



Sypialniane


Automatyczna konfiguracja tworzy blok budzika 


i łączy go ze sterowaniem oświetlenia. Ponadto 

tworzona jest funkcja „dobranoc”, która po 

trzykrotnym kliknięciu przycisku aktywuje 

przytłumione oświetlenie nocne w przypadku 

wykrycia ruchu. Godziny aktywnego ogrzewania 


i komfortowa dla użytkownika temperatura 

zostaną również odpowiednio skonfigurowane dla 

sypialni.



Pobytowe


W pomieszczeniu rekreacyjnym (zwykle w salonie) 

autokonfigurator optymalnie dostosowuje czasy 

aktywności czujnika obecności, okres grzania 


i temperaturę pokojową.



Komunikacyjne


W pomieszczeniu przechodnim wymagane są 

znacznie krótsze czasy detekcji ruchu i jest to 

brane pod uwagę przy automatycznej 

konfiguracji. Co więcej, w korytarzu 

automatycznie tworzona jest funkcja „wyjścia z 

domu”, którą można aktywować potrójnym 

kliknięciem na przycisk przy drzwiach 

wejściowych. W innych pomieszczeniach 

przechodnich nie ma potrzeby stosowania 

przycisku.
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 Autokonfiguracja Loxone



W budynku wyposażonym w system Loxone, 

zacienianie pomieszczeń jest kontrolowane 

automatycznie na podstawie pozycji słońca 


i temperatury wewnętrznej. Poprzez redukcję 

pośredniego promieniowania słonecznego, 


można znacząco zredukować nagrzewanie 

pomieszczenia. W przypadku żaluzji pozycja 

lameli jest automatycznie regulowana w 

zależności od położenia słońca, aby zapewnić 

lepsze chłodzenie pokoju.





Na podstawie współrzędnych geograficznych 

budynku i orientacji okna w pomieszczeniu,


które się przegrzewa, Miniserver najpierw oblicza 

możliwy okres zacieniania. Okres zacieniania 

wskazuje czas, w którym promienie słoneczne 

mogą teoretycznie padać na okno lub drzwi. 


Aby system automatyczny działał tylko wtedy, 

gdy faktycznie przyczynia się do chłodzenia 

budynku, muszą zostać spełnione dodatkowe 

warunki.    





Pierwszym warunkiem jest nasłonecznienie. 

Promieniowanie słoneczne czy też moc 

promieniowania mierzona jest w watach na metr 

kwadratowy. Miniserver otrzymuje te informacje 

poprzez usługę Weather Service Loxone, 


którą otrzymasz przy zakupie stacji pogodowej. 

Nasłonecznienie zależy od wartości bezwzględnej 

promieniowania podawanej przez Weather 

Service. Wysokość słońca jest obliczana na 

podstawie współrzędnych geograficznych 

urządzenia oraz godziny i daty. Dlatego jeśli 

rzeczywiste promieniowanie jest wyższe niż 

obliczony próg, informacja jest przekazywana do 

systemu zacieniania.  





Drugim warunkiem uruchomienia automatyki jest 

aktualna temperatura wewnątrz pomieszczenia. 

Do dokładnego pomiaru temperatury wymagany 

jest czujnik temperatury. Blok funkcyjny 

„inteligentny regulator pomieszczeniowy” 


pozwala temperaturze wewnętrznej wpływać 


na automatyczne zacienienie.





Jeśli oba warunki zostaną spełnione, a okno 

znajduje się w okresie zacieniania, to żaluzje 

automatycznie się zasłonią, a lamele zostaną 

odpowiednio ustawione w zależności od 

położenia słońca. Na końcu okresu system wraca 

do uprzednio zdefiniowanego położenia, co z 

reguły oznacza, że zasłony czy żaluzje wrócą do 

pozycji odsłoniętej.

Jeśli podczas trybu automatycznego system 

zacienienia jest obsługiwany ręcznie, na przykład 

przez naciśnięcie przycisku lub za pomocą 

aplikacji Loxone, tryb automatyczny zostanie na 

ten dzień wstrzymany. Jeżeli tryb automatyczny 

ma być ponownie aktywowany danego dnia, 

może zostać wywołany przez funkcję wyjścia z 

pomieszczenia (dwukrotne kliknięcie przycisku 

Loxone Touch) lub przez aplikację Loxone. Jeśli 

zasłony bądź żaluzje zostały zasłonięte ręcznie lub 

przez indywidualną logikę, system zacienienia nie 

będzie działał w trybie automatycznym.





Jeśli chcesz ręcznie sterować systemem 

zacienienia, zwykle zrobisz to zgodnie ze 

standardem przycisków Loxone. Wszystkie 

informacje na ten temat znajdziesz na stronie 10.

au to m at yc z n e  z ac i e n i a n i e

Automatyczne 

zacienianie

Automatyczne zacienienie, tak jak 
wszystkie inne funkcje, można 

dopasować do indywidualnych 
potrzeb danego budynku i jego 

użytkowników. Dzięki temu system 
zacienienia może działać w sposób 

inny niż powyżej opisano. 
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Klimat w pomieszczeniu ma duży wpływ na nasze 

samopoczucie i wydajność. Jest więc tak samo 

ważny w inteligentnych domach, biurach, jak 


i obiektach komercyjnych. Niezależnie od tego, 

czy jest to przyjemne 18°C w sypialni czy 

sprzyjające koncentracji 20°C w biurze; dzięki 

indywidualnej regulacji temperatury w 

pomieszczeniu możesz wszędzie cieszyć się 

idealną, przyjemną temperaturą. I to bez żadnych 

działań z twojej strony.



Samodzielnie uczy się optymalizacji


Inteligentne sterowanie temperaturą w 

pomieszczeniach samodzielnie uczy się i dzięki 

temu wie, kiedy wydać polecenie do ogrzewania, 

aby oczekiwana temperatura w pomieszczeniu 

została osiągnięta w żądanym czasie. Wystarczy 

raz zapisać w ustawieniach, kiedy chcesz jaką 

temperaturę, tj. w jakich godzinach jesteś obecny 

lub nieobecny – a sterowanie ogrzewaniem zajmie 

się resztą. Inteligentna regulacja temperatury 

pokojowej utrzymuje zadaną temperaturę w 

pomieszczeniu i automatycznie przełącza między 

ogrzewaniem a chłodzeniem.



Blok „inteligentny regulator pomieszczeniowy” 

oferuje tryb komfortowy z różnymi regulowanymi 

trybami ogrzewania i chłodzenia, które można 

również ustawiać za pomocą aplikacji Loxone.

Inteligentna 

regulacja 

temperatury pokojowej

inteligentna kontrol a klimatu6

Do programowania oczekiwanych temperatur o 

określonych porach dnia dostępny jest timer. Poza 

zaplanowanymi godzinami temperatury 

komfortowej, aktywny jest tryb ekonomiczny w 

celu oszczędzania energii. Tryb ustawia niższą 

temperaturą pokojową dla ogrzewania i wyższą 

dla chłodzenia.





Oprócz regulacji temperatury, blok funkcyjny 

„inteligentny regulator pomieszczeniowy” w dużej 

mierze odpowiada również za automatyczne 

zacienianie. Istnieją dwa parametry aktywacji 

zacieniania (automatyka grzania i automatyka 

chłodzenia). Za ich pomocą można ustawić 

rzeczywistą temperaturę, przy której zacienienie 

jest aktywowane. Jednak nie tylko temperatura 

wewnętrzna odpowiada za aktywację systemu 

zacienienia. Wszystkie dalsze informacje na temat 

współdziałania inteligentnego sterowania 

temperatury w pomieszczeniu i automatycznego 

zacieniania można znaleźć w rozdziale 

„Automatyczne zacienianie” na stronie 5.
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Blok „sterownik oświetlenia” pozwala na kontrolę 


i zarządzanie oświetleniem w pomieszczeniu lub 

przestrzeni. Różne interfejsy obsługują 

przełączanie, ściemnianie i kolorowe światło. 

Obwody świetlne można ustawić osobno w 

aplikacji Loxone, a dowolną kombinację zapisać 

jako tzw. scenę świetlną. Możesz w ten sposób 

stworzyć w pomieszczeniu odpowiednią 

atmosferę do wieczornego relaksu przed 

telewizorem, posiłku, przyjęcia lub pracy.





Z odpowiednimi czujnikami, które wykrywają 

obecność i jasność, oświetlenie można 

zautomatyzować zgodnie z własnymi 

wymaganiami.





Sterowanie oświetleniem można także uzupełnić 

blokiem funkcyjnym „automatyczna regulacja 

jasności”. Zapewnia to stałą kontrolę poziomu 

jasności w obszarach produkcyjnych.





Dzięki rozbudowanej automatyce praktycznie nie 

ma potrzeby ręcznej obsługi oświetlenia. Jest ono 

automatycznie aktywowane w zależności od 

potrzeb.W razie potrzeby oświetlenie można 

włączyć klikając na środkowy obszar Loxone 

Touch (zgodnie ze standardem przycisków 

Loxone) lub przez aplikację Loxone.





Każde dotknięcie przycisku Loxone Touch 

przełącza scenę świetlną. Do niektórych 

przycisków można przypisać specjalny nastrój 

świetlny, aby ich naciśnięcie natychmiast 

aktywowało właściwą scenę. Za pomocą czujnika 

obecności, przycisków lub aplikacji Loxone, 

możesz dowolnie łączyć kilka scen świetlnych.





Blok funkcyjny „sterownik oświetlenia” może 

również aktywować poszczególne nastroje 

świetlne w zależności od ruchu. Przykładowo, 


w pomieszczeniu z czujnikiem obecności, przy 

braku światła zostanie aktywowany podstawowy 

styl oświetlenia. Późną nocą z kolei włączy się 

mocno przytłumione światło, które będzie bardziej 

przyjazne dla oczu. Wyłączenie oświetlenia 

następuje poprzez dwukrotne kliknięcie na 

przycisk Touch; funkcję tę nazywamy wyjściem z 

pomieszczenia.

Sterowanie 

oświetleniem

Sterowanie  oświetleniem 7



Audioserver łączy w sobie wysokiej klasy 

przetwarzanie muzyki, wszechstronne funkcje 


i cztery wyjścia wzmacniaczy. Jest nieskończenie 

elastyczny i dopasowuje się do potrzeb 

użytkownika.





W połączeniu z wysokiej jakości głośnikami 

pasywnymi o impedancji 4-8 Ω tworzy bardzo 

efektowne wrażenia dźwiękowe. Głośny lub 

bardziej stonowany dźwięk, krystalicznie czysta 

muzyka w tle lub mocne imprezowe bity – 

Audioserver doskonale radzi sobie ze wszystkimi 

wymaganiami.





W połączeniu z głośnikami Loxone inteligentny 

system audio jest zintegrowany z budynkiem w 

sposób praktycznie niewidoczny.





Najważniejsze funkcje systemu multiroom audio:


▶ W pełni zintegrowane strefowe audio


▶ Inteligentny dzwonek do drzwi


▶ Głośny sygnał alarmowy


▶ Funkcja zamiany tekstu na mowę


▶ Odtwarzanie wiadomości głosowych


▶ Delikatny budzik


▶ Automatyczne uruchamianie muzyki w tle


▶ Możliwość wyłączenia audio w pomieszczeniu     

lub całym domu


▶ Wszystkie urządzenia pod kontrolą

Spotify

USB

TuneIn

Line-In

Karta SD

Sieć

Apple AirPlay 2

Źródła i formaty muzyki:

Audio i multimedia

Audio i  multimedia8

OGG

MP3 AAC ALAC M4A

FLAC
bezstratne

WMAWMA



Loxone może używać centralnych poleceń, 


które wpływają na zacienianie, oświetlenie 


i muzykę w całym budynku. Jednocześnie za 

pomocą tzw. trybów użytkownika możesz 

oddziaływać na dużą liczbę zadań i funkcji 

jednocześnie.

Każdy budynek powinien posiadać podstawowy 

zestaw trybów pracy. Zalecamy:





Nieobecność


W momencie, gdy ostatnia osoba opuszcza 

budynek, potrójne kliknięcie przycisku przy 

drzwiach wejściowych powoduje przejście 

budynku w tryb nieobecności. Wszystkie światła 

gasną, urządzenia pobierające energię zostają 

odłączone od zasilania, system zacieniania wraca 

do pozycji automatycznej, system grzewczy 

przełącza się na niską temperaturę, Audioserver 

wyłącza muzykę, a na koniec system alarmowy 

zostaje uzbrojony i aktywowany.





Tryb nocny


Krótko przed zaśnięciem wystarczy kliknąć 

przycisk przy łóżku, a Miniserver włączy tryb 

nocny. Światła gasną, rolety opuszczają się, 

Audioserver wyłącza muzykę, w nieużywanych 

pomieszczeniach obniżana jest temperatura, 


a system alarmowy sam się uzbraja. Kiedy 

wstaniesz w nocy do toalety, włączy się tylko 

przyciemnione oświetlenie, tak aby nikogo nie 

oślepiać ani nie obudzić.





Dom w głębokim śnie


Aby móc beztrosko rozpocząć wakacje, wystarczy 

aktywować w aplikacji tryb „dom w głębokim 

śnie”, a Miniserver zajmie się resztą: ustawi 

ogrzewanie na ochronę przed mrozem, z sieci 

odłączy nieużywane urządzenia, aktywuje system 

alarmowy i symulację obecności. Dzięki 

ustawieniom w kalendarzu ogrzewanie włączy się 

ponownie przed twoim powrotem, abyś nie wrócił 

do wyziębionego domu.


Funkcje centralne

Funkcje centralne 9

Centralne polecenia obejmują również 

niezawodną ochronę przed mrozem i wiatrem. 

Poprzez precyzyjną ocenę warunków 

atmosferycznych, takich jak temperatura czy 

prędkość wiatru, budynek jest automatycznie 

chroniony przed skutkami gwałtownych zmian 

pogodowych.





Ochrona przed mrozem


Jeśli temperatura na zewnątrz spadnie poniżej 

1°C, a stacja pogodowa wykryje opady, 

inteligentny budynek sam zapobiegnie 

uszkodzeniom spowodowanym przez mróz. 

Wszystkie żaluzje i rolety zostaną natychmiast 

zatrzymywane i zablokowane ze względów 

bezpieczeństwa. Ochronę przed mrozem można 

anulować ręcznie w aplikacji lub dezaktywuje się 

ona samoczynnie, gdy temperatura zewnętrzna 

przekroczy 10°C.





Ochrona przed burzą


Jeśli stacja pogodowa Loxone wykryje prędkość 

wiatru, powyżej której system zacienienia może 

zostać uszkodzony, aktywuje się ochrona przed 

burzą. Oznacza to, że wszystkie elementy 

zacieniające przesuną się do bezpiecznej pozycji, 

a ich praca zostanie zablokowana. Ochronę przed 

burzą można anulować ręcznie w aplikacji lub 

zostanie ona wyłączona automatycznie, gdy 

prędkość wiatru spadnie do bezpiecznej wartości.

Ochrona przed mrozem i wiatrem

Tryby pracy



Chociaż automatyczne funkcje w budynku sprawiają, że nie ma potrzeby ciągłego korzystania z przycisków, 

nadal istnieją scenariusze, w których używanie przycisków jest bardziej praktyczne. Na przykład, aby w 

prosty sposób zmienić głośność muzyki, ręcznie zaciągnąć lub podnieść żaluzje, albo zmienić nastrój 

oświetlenia. Mniej przycisków, większa przejrzystość – pod tym mottem opracowaliśmy standard przycisków 

Loxone. Zawiera on nasze wyraźne zalecenia dotyczące sterowania i rozmieszczenia przycisków, tak aby 

było to łatwe do zrozumienia dla każdego. Wszystkie przyciski w każdym pomieszczeniu działają na tej 

samej zasadzie. To sprawia, że opisywanie poszczególnych kontrolerów lub skomplikowane zapamiętywanie 

ich funkcji staje się przeszłością. Wystarczy, że wybierzesz odpowiedni wzór przycisku.

Standard przycisków10

Standard przycisków

Oto jak działa 

standard przycisków Loxone:

Pojedyncze kliknięcie


Dotknięcie dużego obszaru 

pośrodku włącza oświetlenie 

lub zmienia scenę świetlną. Po 

kliknięciu przycisku w lewym 

górnym rogu rolety podnoszą 

się, a w lewym dolnym – 

opuszczają. Z prawej strony 

możemy kontrolować głośność 

muzyki – jedno kliknięcie na 

górze i robi się głośniej, jedno 

na dole – ciszej.


Podwójne kliknięcie


Wychodząc z pokoju, wystarczy 

dwukrotnie kliknąć środkowy 

obszar, aby wyłączyć światło 


i wszystkie urządzenia w 

pomieszczeniu. Dwukrotnym 

kliknięciem przycisku w prawym 

górnym rogu zmienisz źródło 

muzyki, a dwukrotne kliknięcie 

na prawy dolny przycisk 

wyłączy muzykę całkowicie. 


Potrójne kliknięcie


Szczególnym ułatwieniem jest 

funkcja „opuszczenia domu”, 

która za pomocą potrójnego 

kliknięcia przełącza cały 

budynek w tryb uśpienia. 

Światło gaśnie, nieużywane 

urządzenia są odłączane od 

sieci, system alarmowy jest 

uzbrajany.
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Zdjęcia: Loxone, Elmecker Design, Motorwerk, WK Development
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