
Główne założenia

• Kontrola poboru energii: z poziomu aplikacji jesteśmy w stanie sprawdzić aktualne 
zużycie pojedynczego urządzenia wraz z danymi z poprzednich dni lub sumarycznie 
wszystkich urządzeń systemu. Aplikacja sama oblicza za pomocą wprowadzonej 
jednostki kWh/zł wysokość całościowej opłaty lub poszczególnych urządzeń.

• Kontrola temperatury w pomieszczeniu: Użytkownik sam ustala docelową 
temperaturę, a program stara się ją osiągnąć w najbardziej efektywny sposób.

• Harmonogram: umożliwia ustalenie dokładnej daty oraz godziny kiedy nasze

urządzenie ma zostać włączone bądź wyłączone. Pozwoli to zoptymalizować czas
pracy elementów systemu. Dzięki temu po wyjściu z domu będziemy pewni, że nie
pozostawiliśmy żadnego niepotrzebnie działającego w tym czasie sprzętu.

• Wygoda: nowoczesny system umożliwia poza ustaleniem harmonogramu pracy

między innymi sterowanie źródłami światła tj. rozjaśniania, przyciemnianie,
regulacja koloru światła, itp.

• Bezpieczeństwo: aplikacja chroni nasz dom czy firmę odbierając informacje z
czujników



Oszczędzanie energii

Jednym z najważniejszych zadań Inteligentnego 
EcoDomu jest zmniejszenie miesięcznych rachunków 

za energię elektryczną. System analizuję pobór 
energetyczny każdego z urządzeń i doradza 

użytkownikowi, które z nich mógłby wyłączyć bądź 
wymienić na energooszczędne. Użytkownik również 
w trakcie pobytu poza domem może zobaczyć czy 

przypadkiem nie zostawił niepotrzebnie działającego 
urządzenia na czas jego wyjazdu. W aplikacji również 
możemy ustalić odpowiedni dla nas harmonogram dla 
każdego punktu np. Po wyjeździe z domu system sam 

wyłączy wszystkie światła i urządzenia, które w tym 
czasie niepotrzebnie będą generować koszta.



Zarządzanie temperaturą

Drugim równie ważnym zadaniem Inteligentnego
EcoDomu jest zarządzanie temperaturą w dowolnym
pomieszczeniu. Użytkownik w aplikacji widzi aktualną
temperaturę na zewnątrz oraz w środku, dzięki czemu
może dokładnie dostosować docelową temperaturę. 

Aplikacja dzięki zaimplementowaniu Sztucznej
Inteligencji sama wybiera czas oraz moc grzania żeby

osiągnąć wyznaczoną temperaturę w najkrótszym
możliwym czasie wraz z najmniejszym poborem energii. 
W czasie kiedy surowce opałowe stają się coraz droższe
oraz coraz ciężej dostępne, program pozwala nam nimi

lepiej dysponować, dzięki czemu starczą na dłużej.


