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technikával történő együttélésnek az embert kell szolgálnia / A szakág nincs 

vezetőülésben / Integrálás elszigetelés helyett / Az iparági határok átlépése / 

Konkrét többletérték, mint az innováció mérföldköve / Új „Roto NX“ megoldás 

az otthonautomatizálásba történő bekapcsolódáshoz / Elektromos meghajtás 

és rádiófrekvenciás érzékelő / RC 2 betörésgátlás bukóállásban 

 

Roto: Differenciált okosotthon pozíciók 
 
Nürnberg/Leinfelden-Echterdingen - (rp) A „Fensterbau Frontale“ 

egyik egyértelmű győztese már sokkal a vásár megnyitása előtt biztos 

volt: az okosotthont körülvevő csábító új üzleti terület. Az egyébként is 

többnyire eufórikus növekedési előrejelzések szemléletes példáját 

nyújtotta az Internetes Gazdaság Szövetségének (ECO) és az Arthur 

D. Little tanácsadói vállalatnak a tanulmánya. Ezek szerint a német 

okosotthon piac a következő öt évben szabályszerűen robban. 2022-

ig a teljes volumen több mint 26%-os átlagos éves többlettel 4,3 

milliárd euróra háromszorozódik meg. A kereskedelmi forgalom 

vezető szegmensei az energiagazdálkodás (1,3 milliárd euró) és a 

fény- és ablakvezérlés (1,2 milliárd euró). Nem csoda tehát, hogy a 

szakma Nürnbergben alaposan a lovak közé csapott, hogy ambícióit 

ebben a már egyáltalán nem olyan új gigantikus témában 

megmutassa és dokumentálja. A Roto ablak- és ajtóspecialistaként 

ugyanakkor józanságra intett, és iparágakat átfogó koncepciók mellett 

érvelt.  

 

Hartmut Schmidt „erőteljes hangulatcsillapítónak“ nevezte a Company 

Partners tanácsadó cég vizsgálatát. Mint ahogy azt az ablak- és 
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ajtótechnológia divízió termék-innovációs igazgatója nyilatkozta, a 

Németországban elkészült lakásoknak csak „mikronmértékű” 2 

ezreléke rendelkezik megfelelő okosotthon infrastruktúrával. Az 

eredmény mindenképp megmutatja, hogy „a sikeres technológiáknak 

több időre van szükségük ahhoz képest, mint amit a marketing be 

akar beszélni nekünk”. Már önmagában a fogalom meghatározás 

területén is gyakran zavar uralkodik. Az olyan speciális megoldásokra 

történő fókuszálás, mint a nyílászárók automatikus nyitása és zárása, 

mely a Roto cégnél már régóta a programhoz tartozik, nem elegendő. 

Az otthonok igazán csak akkor „intelligensek”, ha a (hálózati) 

rendszerek az emberek mindennapos szokásaihoz igazodnak, 

önállóan és tanuló üzemmódban cselekszenek, és így igazi hasznot 

teremtenek. Mert: „ami műszakilag működik, az nem biztos, hogy az 

ügyfél számára ésszerű.” 

 

Ezen kívül rá kell mutatni az okosotthonok „sötét oldalára” is. Itt 

Schmidt példaként a lehetséges hackertámadásokat nevezte meg, 

elöregedésből eredő hiányzó szoftver-alkalmazásokat, és 

szabályozatlan felelősségi kérdéseket. Ezen kívül érdemes 

figyelembe venni többek között a nem egységes szabályozások miatti 

hiányosságokat is. 

 

Annak érdekében, hogy a jelenlegi okosotthon piaci résből 

középtávon tömegpiac legyen, a gyártóktól, kereskedőktől, 

szerelőktől, illetve rendszer-integrátoroktól életképes üzleti modellekre 

van szükség. A végfelhasználó joggal vár pontosan ezen a komplex 

területen működő, egyedi, teljes körű megoldásokat. A szűk 

szegmens határain belüli (konkurencia-) gondolkozás kétségtelenül 

nem célravezető – épp ellenkezőleg, az iparágakat átfogó kooperáció 

szükséges.  

 

A nyílászáró iparágra vetítve ez azt jelenti például, hogy ki kell 

fejlesztenie, illetve ki kell építenie azt a képességet, hogy termékeit 

bármilyen rendszerbe integrálni lehessen. Az ágazat ugyanis, például 

a betörésvédelemben betöltött központi szerepével ellentétben nem a 
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„vezetőülésben” ül. A piacnak megfelelő, az okosotthonoknál 

alkalmazható, az ügyfél számára többletértékkel rendelkező 

innovációk azonban ezt semmi esetre sem akadályozhatják meg. 

 

Okosotthonoknál alkalmazható problémamegoldás  
 

Ezt a vasalatgyártó az irányadó vásár alatt egy gyakorlati 

demonstrációval igazolta. Bemutatta az új Roto NX bukó-nyíló 

vasalatrendszer részét képező „TiltSafe” funkciónak az 

épületautomatizálásba rádióvezérlés segítségével történő kényelmes 

integrálását. A „TiltSafe“ bukó állásban (maximális buktatási mélység 

65 mm) lehetővé teszi az RC 2 szerinti betörésgátlást (a megfelelő EN 

1627 vizsgálat előkészítés alatt). A „dokkolt”, rádióvezérlés alapján 

működő megoldás kombinálja a rejtett ablakbuktató „Roto E-Tec 

Drive“ hajtóművet a 2018 végétől rendelkezésre álló „Roto Com-Tec“ 

érzékelővel. Az „EnOcean“ vezetéknélküli adatátviteli technológiát 

használó szenzor az ablakszárnyra szerelve lehetővé teszi a vasalat 

pozíciójának pontos és megbízható érzékelését. Az egyértelműen 

definiált állapotjelzés alapján azonosítja a „TiltSafe“ rendszert, így 

bukó állásban nyitás ellenére sem vált ki riasztást – nyilatkozta a 

Roto.  

 

Mint ahogy Schmidt hangsúlyozta, a rádiószenzor minden „EnOcean“- 

rendszerbe integrálható. A nyílt rendszerhez a piacon már meglévő 

programok bármikor hozzákapcsolhatóak. Így a HUB-bal és 

applikációval lekerekített újdonság biztosítja a szükséges széles 

alkalmazási spektrumot az otthonok automatizálásában. 
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