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ENERGOOSZCZĘDNE INSTALACJE 
INTELIGENTNE W OBIEKTACH 

AGROTURYSTYCZNYCH 

Streszczenie 
Corocznie szeroka oferta wakacyjna zawiera również propozycje dla ludzi pragnących bliższego 

kontaktu z naturą. Próbą spełnienia ich wymagań są coraz liczniej powstające gospodarstwa agrotu-
rystyczne. Agroturystyka jest formą wypoczynku występującą na obszarach wiejskich o charakterze 
rolniczym. Opiera się ona o bazę noclegową i aktywny wypoczynek w gospodarstwie rolnym i jego 
otoczeniu. Gospodarstwa agroturystyczne są przeważnie firmami rodzinnymi. Coraz częściej prioryte-
tem przy projektowaniu i planowaniu takiej działalności, oprócz wygody gości, jest energooszczęd-
ność. Zwraca się również uwagę na ochronę środowiska naturalnego. 

Artykuł omawia zagadnienia związane z zastosowaniem inteligentnych instalacji elektrycznych 
w gospodarstwie agroturystycznym. 

WSTĘP 
Według definicji Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO), turystykę stanowią czyn-

ności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych 
nie dłużej niż rok bez przerwy, poza swoim codziennym otoczeniem. Z określenia tego są 
wyłączone wyjazdy, w których głównym celem jest aktywność zarobkowa wynagradzana w 
odwiedzanej miejscowości. Turystyka jest specyficznym sektorem gospodarki, który kojarzy 
się przeważnie z wypoczynkiem i rekreacją. Charakteryzuje się sezonowością oraz przywią-
zaniem do regionu, którego dotyczy oferta wakacyjna. 

Organizatorzy ofert turystycznych w planowaniu imprez rekreacyjnych muszą kierować 
się oczekiwaniami klientów oraz końcową konsumpcją dóbr i usług turystycznych. Charakte-
rystyczną cechą tej dziedziny gospodarki jest konsumpcja produktu w miejscu wytworzenia. 
Do tradycyjnych branż turystyki zalicza się m.in.: hotelarstwo, turystykę objazdową, turysty-
kę górską i agroturystykę. Ważną cechą turystyki jest bezpośrednie korzystanie z dóbr środo-
wiska naturalnego.  

Wraz z poprawą zamożności społeczeństwa pojawiają się nowe formy spędzania wolnego 
czasu, wśród nich znaczące miejsce zaczyna zajmować agroturystyka. Wielu turystów poszu-
kuje miejsc nietkniętych jeszcze przez cywilizację [5, 9]. To właśnie w ich stronę jest skiero-
wana propozycja agroturystyki. 

Agroturystyka jest branżą gospodarki, która w ostatnich latach notuje duży wzrost zainte-
resowania. Wynika to ze zmieniającego się stylu życia ludzi, którzy poszukują nowych form 
odpoczynku, znudzeni lub zmęczeni codziennością starają się w czasie przeznaczonym na 
wakacyjny odpoczynek być bliżej z naturą. Dla niektórych oznacza to aktywne spędzanie 
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urlopu, polegające na uczestnictwie w różnego rodzaju działaniach związanych z wysiłkiem 
fizycznym w trakcie urlopu, np. rajdy rowerowe, wycieczki piesze, spływy kajakowe. 

Ze względu na to pojawiła się również możliwość uaktywnienia ludności z terenów wiej-
skich, która poza dochodami z działalności typowo rolniczej mogła uzupełniać budżety go-
spodarstw domowych o wpływy z agroturystyki. Jest to również zgodne z priorytetami zrów-
noważonego rozwoju w Unii Europejskiej i wyrównywaniem szans ludności z biedniejszych 
terenów wiejskich. 

W Polsce występuje jeszcze dużo obszarów atrakcyjnych turystycznie ze względu na nie-
zniszczone środowisko i atrakcyjną geograficznie lokalizację. Zamieszkująca je ludność 
przeważnie utrzymuje się z uprawy oraz hodowli zwierząt. Rosnący popyt na nowe usługi 
turystyczne sprawia, że usługodawcy muszą prześcigać się w walce o klientów kusząc ich 
atrakcyjną turystycznie okolicą, wygodą, bądź niższą ceną w porównaniu z konkurencją. 
Ludność wiejska też uczestniczy w rynku usług turystycznych, pozwala to poprawić niekiedy 
skąpe budżety domowe. 

1. ROLA INTELIGENTNYCH INSTALACJI W GOSPODARSTWACH 
AGROTURYSTYCZNYCH 
Głównym, niekiedy jedynym, zadaniem tradycyjnych instalacji elektrycznych było do-

prowadzenie energii elektrycznej do urządzeń znajdujących się w obiektach budowlanych. 
Podstawowym założeniem przy ich projektowaniu była ochrona użytkowników oraz mienia 
przed niekorzystnymi zjawiskami, które mogły się pojawić w sieci [4, 6]. Najbardziej koszto-
chłonnym elementem, a więc generującym największe obciążenia finansowe w dziedzinie 
usług związanych z hotelarstwem jest energia elektryczna. Dlatego też nowo powstające 
obiekty wyposaża się w systemy umożliwiające minimalizacje kosztów poprzez świadome 
zarządzanie energią. Systemy, które w sposób narzucony przez obsługę kontrolują pracę 
urządzeń minimalizując straty energii. 

W przypadku działalności agroturystycznej, często obiekty są dostosowywane do pełnie-
nia funkcji hotelowych. Polega to raczej na remoncie niż budowie od podstaw obiektów bu-
dowlanych. W tym momencie pojawia się sposobność na wprowadzenie „inteligencji” do 
budynków, które często były projektowane i wykonywane w czasach, gdy nie było takich 
rozwiązań technicznych. 

Następujący w kolejnych latach wzrost konsumpcji energii spowodował zapotrzebowania 
na energię elektryczną oraz poszukiwanie nowych źródeł jej pozyskiwania. Pojawiły się roz-
wiązania ukierunkowane na wykorzystanie energii odnawialnych, np. słońca lub wiatru. Po-
nadto zintensyfikowano prace nad projektowaniem urządzeń energooszczędnych oraz nad 
racjonalizacją gospodarowania energią. Dzięki równoczesnemu rozwojowi elektroniki, auto-
matyki i informatyki powstały podstawy do uzyskiwania energooszczędnych rozwiązań. 

Pierwsze układy automatyki opierały się na układach przekaźnikowych. Rozwiązania te 
występują również obecnie w wielu urządzeniach będących komponentami instalacji inteli-
gentnych, np. w aktorach załączających. Nowe technologie w budownictwie spowodowały 
również zmiany w sposobie projektowania i budowy instalacji elektrycznych. Powszechnie 
stosowanymi rozwiązaniami są również układy czasowe, sterowanie napędami bram lub rolet 
oraz energooszczędne sterowanie oświetleniem i ogrzewaniem. 

Dzięki częstej konieczności remontowania budynków w gospodarstwach rolnych w celu 
przystosowania ich do celów turystycznych pojawiła się możliwość nowego zastosowania 
systemów inteligentnych, które wcześniej kojarzyły się głównie z apartamentami w hotelach 
bądź rezydencjach. 

Firmy, które zajmują się organizacją wyjazdów wakacyjnych posiadają w swojej ofercie 
kwatery wakacyjne. Rozwiązanie to opiera się na wykorzystaniu mieszkań, bądź budynków 
osób pragnących zarobkowo przyjmować gości. Autor artykułu korzystał w przeszłości 
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z takiego sposobu odpoczynku wakacyjnego w Polsce, Słowacji i Austrii. Istotną cechą pro-
ponowanej oferty była standaryzacja usług. Kwatery wakacyjne w tych krajach pomimo róż-
nic kulturowych posiadały ten sam standard wykonania. Osoby prowadzące taką działalność 
ceniły sobie jasno określone warunki organizacji kwater oraz standaryzację usług (Rys. 1). 

 
Rys. 1. Zrekonstruowany dom Ondreja Gregora w Čičmanach na Słowacji. 

Wielu wczasowiczów pomimo poszukiwania bliższego kontaktu z naturą pragnie w miej-
scu pobytu mieć dostęp do wygód o jak najwyższym standardzie. Właściciele obiektów wa-
kacyjnego pobytu, którzy w trakcie prowadzenia działalności goszczą ludzi o różnej kulturze 
i podejściu do oszczędności energii, zdają sobie sprawę z faktu, że maksymalizacja ich zy-
sków zależy również od zużycia mediów (Rys. 2). 

 
Rys. 2. Wyposażenie kuchni-jadalni w apartamencie wakacyjnym w Austrii. 

Głównym stymulatorem działań proekologicznych organizatorów wczasów agrotury-
stycznych jest doświadczenie, że zastosowanie w kwaterach wakacyjnych rozwiązań tech-
nicznych i organizacyjnych dedykowanych ochronie środowiska wpływa na znaczące obniże-
nie kosztów eksploatacji. Szczególną uwagę należy zwrócić na zużycie energii, wody i go-
spodarki odpadowej. Dzięki zastosowaniu instalacji inteligentnych, które są zintegrowane 
z siecią internetową możliwa też jest wizualizacja i monitoring zużycia energii w domu waka-
cyjnym. 

2. PROJEKTOWANIE I WIZUALIZACJA INSTALACJI W PANELU 
XV 
Systemem, który bardzo dobrze jest dostosowany do integracji każdą instalacją elektrycz-

ną jest xComfort [3]. Dzięki zastosowaniu bezprzewodowego sposobu sterowania można 
rozwiązanie to adaptować do każdej instalacji. Umożliwia sterowanie oświetleniem, roletami, 
ogrzewaniem i innymi urządzeniami (Rys. 3, 4, 5). Wizualizację domu wykonuje się za po-
mocą specjalnego programu narzędziowego Galileo, którą się następnie wgrywa do panelu 
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XV. System xComfort doskonale spełnia swoje zadania w obiektach z istniejącą tradycyjną 
instalacją elektryczną oraz w nowych inwestycjach. Komunikacja urządzeń sterujących od-
bywa się drogą radiową, eliminuje to potrzebę instalowania specjalnego przewodu do trans-
misji telegramów z danymi sterującymi urządzeniami. Przyciski bezprzewodowe są dostoso-
wane do mocowania na dowolnych powierzchniach, np. szkło, drewno. Pozwala to na wy-
godne dopasowanie ich do wnętrz w budynku agroturystycznym. 

 
Rys. 3. Sterowanie oświetleniem w budynku agroturystycznym. 

 
Rys. 4. Sterowanie i kontrola ogrzewania w budynku agroturystycznym. 

Programowanie paneli operatorskich jest wykonywane przeważnie za pomocą specjalnego 
oprogramowania narzędziowego, np. Galileo, EisBär KNX, Tebis Vis. Do instalacji inteli-
gentnej można mieć dostęp za pomocą Internetu [1, 2, 4, 7]. Pozwala to osobom zarządzają-
cym obiektami wakacyjnymi mieć dostęp do informacji o stanie ich instalacji na bieżąco. 
W sytuacjach, w których oprócz wizualizacji obiektu występuje również potrzeba wykonania 
interfejsów programowych oraz przyrządów wirtualnych, aby diagnozować w czasie rzeczy-
wistym stan instalacji inteligentnej wykorzystywane jest środowisko programistyczne La-
bView [2]. 
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3. WYKORZYSTYWANIE ENERGII SŁONECZNEJ  
W AGROTURYSTYCE 
W Polsce stosowanie systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii, dotychczas 

było prowadzone w wielu przypadkach bez bezpośredniego uzasadnienia ekonomicznego. 
Użytkownicy kierowali się modą na ekologiczne rozwiązania, niekiedy instalacje te były np. 
objęte programami wsparcia w gminach lub preferencyjnymi kredytami w bankach. 

Stosowanie węgla, jako głównego paliwa ekonomicznego, otrzymywane w przeszłości do-
tacje do energetyki i niskie ceny tradycyjnych nośników energii utrudniały wprowadzenie 
energii ze źródeł odnawialnych [8, 9, 10]. Duże znaczenie ma też wieloletnia tradycja stoso-
wania paliw kopalnianych i niska świadomość potrzeby ochrony środowiska. 

Energetyka słoneczna budzi największe oczekiwania spośród wszystkich rodzajów źródeł 
energii odnawialnej. Wynika to z wielkiej dostępności energii słonecznej i ogromnych jej 
zasobach. Poza tym jej popularność rośnie w związku ze stałym spadkiem ceny jednostkowej 
energii pozyskiwanej ze źródeł konwencjonalnych. Należy również podkreślić, że energia 
słoneczna należy do tzw. czystej technologii nieprodukującej groźnych dla środowiska 
277lek277czyszczeń. Technika solarna nie jest jednak, jak dotychczas konkurencyjna w sto-
sunku do konwencjonalnych technik pozyskiwania energii [8, 9, 10]. 

Energetyka słoneczna praktycznie jest najmniej wykorzystaną w Polsce formą energii. 
Warunki meteorologiczne w Polsce charakteryzują się bardzo nierównym rozkładem promie-
niowania słonecznego w cyklu rocznym, np. 80% całkowitej rocznej sumy nasłonecznienia 
przypada na sześć miesięcy sezonu wiosenno – letniego. Charakter rozkładu gęstości strumie-
nia energii promieniowania i jego struktura wskazują na pewne ograniczenia w możliwo-
ściach jego wykorzystania, zwłaszcza w okresie zimowym. W ostatnich latach obserwuje się 
dynamiczny rozwój produkcji i zastosowania kolektorów płaskich. 

W promieniowaniu słonecznym docierającym do powierzchni Ziemi wyróżnia się trzy 
składowe promieniowania: 
– bezpośrednie- pochodzi od widocznej tarczy słonecznej, 
– rozproszone – powstaje w wyniku wielokrotnego załamania na składnikach atmosfery, 
– odbite- powstaje w skutek odbić od elementów krajobrazu i otoczenia. 

Energię solarną można wykorzystywać bezpośrednio, taka forma wykorzystania energii 
nosi nazwę pasywnego ogrzewania słonecznego. Korzysta się z niego także, stosując odpo-
wiednie rozwiązania konstrukcyjne budynków, np. rozbudowując nasłonecznione ściany po-
łudniowe i stosując dużo okien od strony południowej lub łącząc architektonicznie część 
mieszkalną budynku z przeszkloną oranżerią usytuowaną po stronie południowej. 

Istnieją efektywniejsze sposoby wykorzystania tej energii, tzw. aktywne technologie sło-
neczne. Wymagają one zastosowania bardziej skomplikowanych środków technicznych: 
– kolektorów solarnych, 
– ogniw fotowoltaicznych. 

Bezpośrednie wykorzystanie promieniowania słonecznego do produkcji energii elektrycz-
ną na większą skalę odbywa się przez zastosowanie innych technologii, w tzw. elektrowniach 
solarnych. Stosowane są tu systemy luster skupiających energię słoneczną z dużych po-
wierzchni. Na „kotle słonecznym”, wytwarzającym parę wodną do zasilania turbiny parowej 
napędzającej generator prądu elektrycznego. 



278   AUTOBUSY 

3.1. Rodzaje instalacji wykorzystujących energię słoneczną 
W Polsce istnieją dobre warunki do szerokiego wykorzystania energii promieniowania 

słonecznego przy dostosowaniu systemów i właściwości urządzeń wykorzystujących tę ener-
gię do charakteru struktury i rozkładu w czasie promieniowania słonecznego. Energia sło-
neczna może być z powodzeniem wykorzystywana w branży agroturystycznej. Umożliwia to 
właścicielom kwater wakacyjnych uzyskanie dodatkowych zysków dzięki pozyskanym w ten 
sposób oszczędnościom. Najczęściej spotykane i dające największe oszczędności są instala-
cje: 

Solarna instalacja grzewcza 
Słoneczna instalacja grzewcza, zwana instalacją solarną, służy do zmiany (konwersji) 

energii promieniowania słonecznego w użyteczne ciepło. Instalacja taka najczęściej składa się 
z czterech podstawowych elementów: 
– kolektora lub baterii kolektorów słonecznych, 
– zbiornika solarnego CWU lub zewnętrznych przepływowych wymienników ciepła, 
– układu sterującego, 
– zespołu pompowego (przyłączeniowo-zabezpieczającego) (Rys 5).  

 
Rys. 5. Solarna instalacja grzewcza [10].  

Dzięki absorberowi zamontowanemu w kolektorze zamieniane jest w ciepło promienio-
wanie słoneczne, które jest następnie transportowane za pomocą czynnika roboczego (płynu 
solarnego) do wymiennika. Transport czynnika zapewnia zespół pompowy. Układ sterujący 
włącza zespół pompowy, gdy temperatura cieczy solarnej w kolektorze jest wyższa niż tem-
peratura wody w zbiorniku. Energia słoneczna jest oddawana wodzie użytkowej poprzez wy-
miennik znajdujący się wewnątrz zbiornika. Ogrzana woda jest transportowana poprzez arma-
turę hydrauliczną do miejsc poboru. Jeżeli ciepło wytworzone poprzez kolektory przekroczy 
zdolności akumulacyjne zbiornika, to regulator temperatury wyłącza pompę obiegową a od-
powiednie urządzenia zabezpieczające, zamontowane w zespole pompowym, nie dopuszczą 
do uszkodzenia instalacji [10]. 
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Rys. 6. Przekrój płaskiego cieczowego kolektora słonecznego[10] 

System fotowoltaiczny 
Jedynym znanym w technice sposobem zmiany energii promieniowania w energię elek-

tryczną jest zjawisko przemiany fotoelektrycznej. Energię elektryczną można otrzymywać 
bezpośrednio z energii promieniowania słonecznego za pomocą półprzewodnikowych ogniw 
fotoelektrycznych, będących podstawowym elementem budowy kolektorów fotowoltaicz-
nych. Typowe ogniwo fotowoltaiczne składa się z dwóch warstw półprzewodnika, każda o 
odmiennym typie przewodnictwa elektrycznego, z których pierwsza stanowi cienka przeźro-
czysta warstwa półprzewodnika typu n, natomiast drugą – grubsza warstwa półprzewodnika 
typu p (Rys. 7). 

 
Rys 7. Schemat budowy ogniwa fotowoltaicznego [11]. 

Jeżeli złącze półprzewodnikowe p-n zostanie oświetlone, to po obu jego stronach powsta-
ną pary elektron-dziura. Wskutek istnienia na styku półprzewodników tzw. warstwy zaporo-
wej następuje gromadzenie się elektronów w obszarze półprzewodnika n oraz dziur w obsza-
rze półprzewodnika p. Po połączeniu obu półprzewodników elektrycznym obwodem ze-
wnętrznym, w obwodzie tym popłynie prąd proporcjonalny do mocy promieniowania padają-
cego na ogniowo fotowoltaiczne [10]. 

PODSUMOWANIE 
Przygotowanie dobrego projektu instalacji automatyki jest zajęciem bardzo pracochłon-

nym i wymaga od projektanta – integratora systemów wiedzy z kilku dziedzin nauki. Szcze-
gólnie uwidacznia się to w przypadku inwestycji nietypowych, tzw. „szytych na miarę”. Do 
tej grupy niewątpliwie zaliczają się instalacje w obiektach budowlanych przeznaczonych do 
prowadzenia działalności hotelarskiej, w odmianie agroturystycznej. Przedstawione w artyku-
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le propozycje instalacji, które pozwalają na energooszczędne zasilanie w energię elektryczną 
oraz wytwarzanie ciepłej wody użytkowej w obiektach agroturystycznych są tylko przykła-
dem. Jest wiele systemów inteligentnych, które z powodzeniem też może zostać wykorzysta-
nych w agroturystyce. Oczywiście należy wspomnieć o systemach magistralnych typu KNX, 
LCN, czy LONWorks. Dla wielu inwestorów z terenów wiejskich mogą być one jednak 
obecnie zbyt drogą inwestycją. Zaprezentowane rozwiązanie bezprzewodowe Comfort też 
może zostać zastąpione innym systemem bezprzewodowym, np. Tebis TX. Ważnym elemen-
tem instalacji jest wyposażenie ich w urządzenia energooszczędne oraz zastosowanie energii 
odnawialnych. 
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ENERGY EFFICIENT SYSTEMS  
IN AGROTOURISM 

Abstract 
Each year a wide range of holiday also contains proposals for people wishing to closer contact 

with nature. An attempt to meet their needs are becoming more and more farms emerging. Cottages-
vacation rentals is a form of relaxation which occurs in rural areas agricultural in nature. It is based 
on the base and an active holiday on the farm and its environment. Farms are mostly family compa-
nies. Increasingly a priority in the design and planning of such activities, in addition to the conven-
ience, is energy efficiency. Is also attention to the protection of the environment. The article discusses 
issues related to the use of intelligent electrical installations in farm. 
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