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Informacja prasowa 

  

Wakacje bez zmartwień – jak zadbać o bezpieczeństwo mieszkania w czasie urlopu? 
 
Mniej stresu, więcej wygody i poczucia bezpieczeństwa na co dzień – to tylko kilka 
największych zalet systemów automatyki mieszkaniowej, zwanych również systemami 
smart home. Kolejną z nich jest oczywiście możliwość kontrolowania i sterowania 
swoim mieszkaniem z dowolnego miejsca na świecie. Które inteligentne rozwiązania 
pozwolą cieszyć się urlopem, a jednocześnie zadbać o bezpieczeństwo domu na 
odległość?  
 
Nowoczesny system automatyki mieszkaniowej to już nie tylko modny gadżet, gwarantujący 
wygodę, ale także niezwykle skuteczne narzędzie, które pomaga nam czuć się bezpiecznie – 
nie tylko w domu, ale również poza nim. Być może to właśnie dlatego alarmy, sterowanie 
ogrzewaniem i czujniki tlenku węgla są najczęściej wybieranymi funkcjami systemów smart 
home w Polsce1. W jaki sposób wykorzystać inteligentną technologię, by nie stresować się 
ewentualnymi awariami w mieszkaniu podczas wakacyjnego urlopu? I na jakie smart-funkcje 
zwrócić szczególną uwagę? 
 
Pełna kontrola mieszkania 
 
System smart home to zespół inteligentnych, komunikujących się ze sobą urządzeń, które 
pozwalają na zdalne zarządzanie różnymi funkcjami domu i mieszkania.  Dzięki aplikacjom 
mobilnym i dostępowi do internetu możemy nimi sterować niemal z każdego miejsca na 
świecie, do którego wyjedziemy.  
 
Choć pozornie systemy smart home kojarzone są z domami jednorodzinnymi, coraz więcej 
deweloperów stosuje tę inteligentną technologię w swoich mieszkaniach. Przykładem może 
być chociażby Appartme by Skanska – rozwiązanie, które powstało we współpracy z firmą S-
Labs. System w bazowej postaci stanowi integralną część każdego mieszkania, umożliwiając 
mieszkańcom sterowanie gniazdami elektrycznymi, oświetleniem oraz ustawieniami 
ogrzewania. 
  
- System Appartme by Skanska jest w pełni dostosowany do indywidualnych potrzeb 
użytkowników. Poza standardowym pakietem, który jest dostępny we wszystkich 
mieszkaniach naszych wybranych inwestycji, użytkownicy mogą we własnym zakresie dobrać 
dodatkowe funkcjonalności. Istnieje możliwość dokupienia czujników i urządzeń, 
informujących chociażby o otwarciu drzwi wejściowych lub okien, czy pozwalających na 
kontrolę zużycia energii przez poszczególne urządzenia podłączone do gniazdek. Dzięki temu 
możemy uzyskać jeszcze większą kontrolę nad mieszkaniem oraz nad tym, co się w nim dzieje 
– nawet wtedy, gdy przebywamy z dala od domu, relaksując się na zasłużonych wakacjach – 
wyjaśnia Artur Łeszczyński, menadżer ds. rozwoju biznesu w spółce mieszkaniowej 
Skanska. 
 

                                                 
1 „Smart home i technologie przyszłości”, Otodom.Live #39. 

W co warto zainwestować czas i pieniądze? 
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Ochrona przed zalaniem mieszkania 
 
Zalanie domu trudno przewidzieć. Nie zawsze możemy mu zapobiec, ale możemy się przed 
nim zabezpieczyć, montując w domu systemy chroniące przed zalaniem – jedną z wielu 
dostępnych na rynku funkcji smart home. Jeśli dojdzie do pęknięcia rury, do awarii pralki lub 
do zalania przez sąsiada, specjalny czujnik wyśle nam sygnał alarmowy.  
 
Jednak rola czujnika nie ogranicza się wyłącznie do informowania. Wiele systemów jest w 
stanie podejmować działania, które natychmiast zabezpieczą dom – mogą na przykład odciąć 
dopływ wody, czy też powiadomić o zalaniu odpowiednie służby, które przyjadą do mieszkania 
z pomocą. 
 
Symulacja obecności w mieszkaniu 
 
Obawa przed włamaniem do mieszkania z pewnością może popsuć błogi, wakacyjny nastrój. 
Niezwykle pomocny okaże się tutaj czujnik obecności, który powiadomi nas o wykrytym ruchu 
w danym pomieszczeniu. Co więcej, system smart home możemy również wyposażyć w 
dodatkowe rozwiązanie, zwiększające bezpieczeństwo – funkcję symulacji obecności 
wewnątrz mieszkania. To rozwiązanie, które polega na algorytmicznym sterowaniu 
oświetleniem – w określonych godzinach, w dowolnie wybranych pomieszczeniach. Dzięki 
temu uda się nam skutecznie stworzyć pozory obecności w domu, a tym samym odstraszyć 
wszystkich nieproszonych „gości”.   
 
Elektrozamki i przydzielanie dostępu 
 
Podlewanie kwiatów, karmienie zwierząt oraz rutynowa kontrola w domu – bardzo często 
przed wyjazdem właśnie o to prosimy znajomych, którzy zgodzili się zaopiekować naszym 
mieszkaniem. Dużym ułatwieniem w tego typu sytuacjach będzie kolejne rozwiązanie smart 
home – elektrozamek. To funkcja, dzięki której z poziomu aplikacji mamy możliwość czasowo 
udzielić dostępu do mieszkania określonej osobie – bez konieczności przekazywania kluczy, 
które mogą się zgubić lub złamać, a w konsekwencji zaburzyć nasz wakacyjny relaks.  
 
Sterowanie zasilaniem i ogrzewaniem 
 
Inteligentna technologia słynie też z tego, że pozwala użytkownikom racjonalnie zużywać 
energię w mieszkaniu, a dzięki temu płacić niższe rachunki za prąd i ogrzewanie. To 
prawdopodobnie jeden z powodów, dla których 60% osób nieposiadających jeszcze rozwiązań 
smart w swoich domach jest zainteresowanych ich instalacją2.  
 
- Systemy kontroli zużycia energii pozwalają nam wyłączyć zasilanie w całym mieszkaniu lub 
w wybranym pomieszczeniu, a także sterować konkretnymi urządzeniami. Dzięki temu w łatwy 
sposób zweryfikujemy, czy omyłkowo nie zostawiliśmy w mieszkaniu włączonego światła lub 
wpiętej do kontaktu ładowarki. Następnie w łatwy sposób możemy zgasić światło lub odłączyć 
zasilanie w wybranym gniazdku elektrycznym, co pozwoli nam zapobiec niepotrzebnemu 
zużyciu energii oraz ryzyku ewentualnego zwarcia. - W czasie zimowych wakacji, a także w 
sytuacjach codziennych, systemy automatyki umożliwiają również harmonogramowanie 
działania instalacji grzewczej mieszkania. Pozwala to zracjonalizować korzystanie z energii 
cieplnej, poprzez wyłączenie ogrzewania lub redukcję temperatury w mieszkaniu w czasie 
nieobecności domowników, nie tylko podczas wakacji, ale również codziennego 
funkcjonowania – dodaje Artur Łeszczyński, ekspert Skanska.  
 

                                                 
2 „Smart home i technologie przyszłości”, Otodom.Live #39. 
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Dodatkowych informacji udzielają: 

 
Mateusz Haniszewski, Senior PR Consultant, Komunikacja Plus, tel. +48 609 998 444, e-
mail: mhaniszewski@komunikacjaplus.pl,  
 
Direct line for media, tel. +46 (0)10 448 88 99 
 
 
Tą i poprzednie informacje prasowe można również znaleźć pod adresem 
https://www.skanska.pl/o-skanska/media/informacje-prasowe/  

 
The Skanska Group 
Skanska jest światowym liderem w budownictwie. Realizujemy projekty na wybranych rynkach w Skandynawii, Europie i 

USA. Kierując się wartościami Grupy, Skanska chcemy przyczyniać się do tworzenia lepszego społeczeństwa. 

Dostarczamy innowacyjnych, zrównoważonych rozwiązań zarówno dla prostych, jak i złożonych zadań. Zatrudniamy około 

35 000 pracowników, a nasze przychody w 2019 roku wyniosły 177 miliardów SEK. 

 

Skanska Residential Development Poland 

Jesteśmy deweloperem, realizującym od 2011 r. na polskim rynku wysokiej jakości projekty mieszkaniowe. Czerpiemy z ponad 

130-letniej historii Grupy Skanska i ponad 100-letniego doświadczenia w budowie domów i osiedli w takich krajach jak Wielka 

Brytania, Szwecja, Norwegia, Finlandia i Czechy.  

 

Zgodnie z filozofią działania Skanska, stawiamy na budownictwo zrównoważone. Szczególną wagę przykładamy do 

projektowania obiektów bez barier architektonicznych dla osób o różnym stopniu mobilności i w różnym wieku. Dbamy o 

zapewnienie równowagi pomiędzy budynkami a strefami zielonymi, a także o przemyślane projektowanie przestrzeni wspólnych 

dla mieszkańców.  

 

W Polsce wybudowaliśmy Park Ostrobramska, Osiedle Mickiewicza (etap1, 2 I 3), Jaśminowy Mokotów (etap 1 i 2), Holm 

House (etap 1 i 2) oraz Park Skandynawia (etap 1). Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji kolejnych etapów naszych inwestycji 

w najbardziej lubianych dzielnicach Warszawy - Jaśminowy Mokotów (etap 3), Holm House (etap 3), Osiedle Mickiewicza (etap 

4), Park Skandynawia (etap 2 i 3). Osiedle Mickiewicza to pierwsze osiedle mieszkalne w Polsce z certyfikatem BREEAM, 

Jaśminowy Mokotów to pierwsza budowa w Warszawie zasilana wyłącznie energią wiatrową. Holm House to z kolei pionierski 

projekt mieszkalny z certyfikatem “Obiekt bez barier”. Aktualnie wszystkie nasze inwestycje powstają zgodnie z certyfikacją 

środowiskową BREEAM. 

  

Niezwykle istotna dla naszej firmy świadomość środowiskowa, w ślad za którą tworzymy zrównoważone osiedla mieszkaniowe, 

owocuje uznaniem w oczach ekspertów rynku budowlanego i nieruchomości. Podczas naszej 10-letniej obecności na polskim 

rynku mieszkaniowym zdobyliśmy szereg branżowych nagród I wyróżnień w takich konkursach jak, Nagroda Architektoniczna 

mailto:mhaniszewski@komunikacjaplus.pl
https://www.skanska.pl/o-skanska/media/informacje-prasowe/
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Prezydenta m.st. Warszawy; „Lider Dostępności”; PLGBC Green Building Awards, 4Buildings Awards “Zielony Orzeł” oraz 

“Twórcy Przestrzeni” „ Rzeczpospolitej”, Listki CSR Polityki. Co roku nasze działania w obszarze społecznej odpowiedzialności 

biznesu są notowane w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

 

Więcej informacji na stronie: https://mieszkaj.skanska.pl/  

 

 

https://mieszkaj.skanska.pl/

