Je riešenie s projektorom a plátnom vhodné aj pre bežnú obývačku
štandardného domu?

môj názor
Výber systému
pre inteligentný
dom

Vzhľadom na veľkú svetlosť väčšiny takýchto miestností to optimálne riešenie nie je. Sú síce výrobcovia, ktorí ponúkajú určité medzičlánky, ako napr. použitie sivého materiálu na plátne, ktorý vyťahuje
kontrast obrazu, ale ani to nemusí zaručiť dostatočný komfort pri
sledovaní videa.
Aké sú výhody plátna v porovnaní s displejom?
Jednoznačne je to veľkosť obrazu v prospech plátna. Takisto plátno
s uhlopriečkou cca 3 metre váži okolo pätnásť kilogramov, čo je
podstatne menej ako displej, ktorý by pri rovnakej uhlopriečke vážil
viac ako tristo kilogramov. Dobré plátno nepodlieha časom žiadnym
kvalitatívnym zmenám a defacto by mal prežiť životnosť dvoch-troch
projektorov.
Aké kritériá by mal spĺňať dobrý projektor?
V prvom rade vernosť farieb. Na trhu sú v podstate dva typy projektorov – na prezentačné účely, ktoré majú vysokú svietivosť, ale
odchýlka od reálnych farieb je väčšinou zrejmá. A potom sú to
videoprojektory pre systémy domácej zábavy. Druhým kritériom je
optická deformácia. Dobrý projektor má rozloženie farieb na celom
obraze rovnaké, t. j. nedochádza k tomu, že v rohoch obrazu by
boli iné odtiene farieb ako v strede obrazu. Na domáce kino nie je
potrebný projektor s vysokou svietivosťou. Naopak vysokou svietivosťou môžete skôr obraz pokaziť.
Je projektor s technológiou digitálneho spracovania svetla (DLP)
tým správnym riešením pre domáce kino?
DLP technológia je v tomto smere určite najďalej. Na trhu sa však
už začínajú objavovať projektory, ktoré namiesto výbojky používajú
LED technológiu. Zaujímavosťou tohto typu technológie je, že ideálna svietivosť sa dosahuje po tisíc až dvetisíc hodinách svietenia.
Aká je zvyčajne životnosť projektora?
Zvyčajne to býva okolo dvadsaťtisíc až štyridsaťtisíc hodín svietenia
výbojky, čo je tak dlhý čas, že projektor je na konci životnosti výbojky úplne morálne zastaraný; potom sa oplatí investovať opäť do
moderného projektora ako vymieňať zdroj svetla.
Dá sa projektor pripojiť do nejakej spoločnej zbernice s multimediálnym centrom?
Je to možné aj sa to tak robí. Zmyslom a cieľom každej inštalácie
systému domácej zábavy je jeden diaľkový ovládač s minimálnym
počtom ovládacích prvkov. Ak sa raz napr. nakalibruje audio systém,
nemali by ste mať viac potrebu meniť jeho hlasitosť.
Opísali sme kritériá výberu video systému. Ako je to s audio
systémom?
Cieľom audio systému by malo byť dosiahnutie takej kvality zvuku, akú mala pri nahraní alebo zmixovaní v nahrávacom štúdiu.
Preto sa investuje veľa prostriedkov do samotnej miestnosti a jej
vybavenia, aby sme sa čo najviac priblížili k tejto kvalite. Uvediem
konkrétny príklad. Reproduktory majú skreslenie zvuku cca tri až
šesť decibelov, elektronika má skreslenie rádovo v desatinách percent, ale samotná miestnosť skresľuje, zakrivuje zvuk aj o dvadsať,
tridsať percent. Z toho logicky vyplýva, na čo sa treba pri investícii do audio systému zamerať. V súčasnosti je trend, že miestnosti
s high-end audio vybavením sa stavajú so zdvojenými stenami, t. j.
ako miestnosť v miestnosti. V takejto miestnosti sa dáva pozor napr.
aj na vzduchotechniku, aby sa z nej neprenášal hluk. Podobne sa
z miestnosti odstraňuje všetka elektronika, ktorá tam nemusí byť,
pretože tá pri svojej činnosti generuje teplo, ktoré spôsobuje spúšťanie klimatizácie a pod.
Ako je to s využívaním viackanálového ozvučenia?
Sú miestnosti, ktoré sú vhodné na multikanálový zvuk. K dispozícii
sú päť-, šesť- alebo sedemkanálové systémy. Osobne sa domnievam, že audio časť je z hľadiska celkového riešenia náročnejšia ako
video časť.

Interview

Čoraz viac investorov siaha po inteligentných
elektroinštaláciách. To najzložitejšie ich však čaká hneď na
začiatku – výber konkrétneho systému a jeho špecifikácia
s ohľadom na parametre a cenu. Pri výbere inteligentného
systému je najčastejšou chybou investorov porovnávanie
jednotkových cien modulov rôznych systémov. Takéto
porovnanie je však zavádzajúce – je to ako porovnávanie
jabĺk s hruškami.
Druhou chybou býva porovnávanie koncovej ceny
jednotlivých ponúk. Samozrejme, pre každého investora je
konečná cena dôležitá, avšak mylne sa domnieva, že na
základe rovnakých požiadaviek mu rôzne firmy vypracujú
porovnateľnú zostava systémov. Bohužiaľ, prax je iná
a keďže investor – laik nedokáže „prečítať“, čo tá-ktorá
zostava systému parametrami a rozsahom obsahuje,
automaticky si vyberá lacnejšiu ponuku. Pritom prvé
ponuky zvyknú nepoctiví dodávatelia iba „nastreliť“. Počet
ovládaných okruhov a zariadení býva zredukovaný na
minimum, navrhnú najlacnejšie mechanické tlačidlá bez
ohľadu na dizajn. Mnoho firiem neuvádza ďalšie položky
ako projekt, revízie, programovanie... Nakoniec investora
postavia pred hotovú vec, že to alebo ono predsa v ponuke
nie je a treba to doplatiť. To je už zvyčajne neskoro
a investor zistí, že konečná cena je na míle vzdialená od
„nízkej“ ponukovej ceny.
Je dobré si uvedomiť, že dnes všetky systémy dokážu
ovládať štandardné zariadenia – osvetlenie, vykurovanie,
žalúzie, brány, zásuvky... Rozdiely medzi nimi sú v prvom
rade v dizajne, parametroch a cene ovládačov. Ďalej
v schopnosti ovládať rôzne technológie (rekuperácia,
tepelné čerpadlá, bazén a pod.) a hlavne ich vzájomne
korektne prepojiť a nie iba „prilepiť“ k systému použitím
nekompatibilných komponentov alebo neoverených riešení.
Investor by mal ďalej brať na zreteľ aj iné skutočnosti.
Napríklad možnosť si samostatne a jednoducho nastaviť
parametre či režimy, aby nebol odkázaný pre každú
drobnosť volať drahých technikov dodávateľa. Bežný
investor – laik pri výbere systému netuší, že by v týchto
detailoch mohli byť skryté ďalšie rozdiely ovplyvňujúce
funkčnosť IQ domu, ale aj konečnú cenu, ktorá pre neho
v okamihu rozhodovania vyzerala „dobre“.
To, na čo sa pri výbere dodávateľa úplne zabúda, je
overenie si jeho serióznosti, reálne referencie, prístup
k zákazníkovi, následný servis apod., v prvej fáze také
podceňované, ale počas realizácie mimoriadne dôležité.
V konečnom dôsledku si nemyslím, že by rozhodovanie
malo byť len o cene. Ide o dlhodobú investíciu do domu.
Pri kúpe auta sa tiež kupujúci nerozhoduje iba podľa ceny,
ale berie na zreteľ aj jeho vybavenie, farbu, spotrebu,
úžitkové vlastnosti. Pri výbere systému pre inteligentný
dom by to nemalo byť inak.
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