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„Przybywający gość rozmawia z domem,
wsłuchuje się w jego reakcje i jest
przez dom obserwowany, dotyka go,
aby nawiązać kontakt.”
Gabriele Siedle

Furtwangen, Niemcy
Przedsiębiorstwo Siedle prowadzi produkcję wyłącznie w miejscowości,
w której od ponad 260 lat znajduje się jego siedziba – w Furtwangen,
w Szwarcwaldzie. Tutaj, w kolebce przedsiębiorstwa, możemy zagwarantować optymalną jakość cechującą każdy produkt Siedle. Z tego
samego powodu dążymy do tego, aby realizować we własnym zakresie
maksymalną liczbę kroków produkcyjnych. Ponad 80 procent wartości
dodanej kreowanej przez przedsiębiorstwo Siedle zostaje wypracowane
w siedzibie firmy, stanowiąc wkład w jakość produktów, świadcząc
także o odpowiedzialności wobec miejsca, w którym działamy i wobec
lokalnej społeczności.

Zdjęcia
Tillmann Franzen
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Please
do touch!

Artykuł wstępny Gabriele Siedle

Wolność może być nużąca. Na przykład wolność wyboru
w świecie towarów. To co potrzebne można wybierać z nieprzebranej różnorodności, a oferta jest z każdym dniem coraz większa. Bez wątpienia odznaka postępu, która często
czyni bezradnym. Kto może wybierać, musi podejmować
decyzje, a kto decyduje, temu potrzebne są kryteria wyboru.
Można na przykład, tak jak Oskar Wilde, polegać na prostym
guście, który zadowala się zawsze tylko tym co najlepsze.
Wówczas jednak zadanie zostaje sformułowane jedynie
w odmienny sposób, nie przynosząc rozwiązania. Prawdziwym wyzwaniem jest bowiem znalezienie tego co najlepsze.
Zalecam inną drogę wędrówki przez świat różnorodności:
trzeba zawierzyć własnym zmysłom! Każdy potrafi dotykiem
wyczuć delikatną fakturę powierzchni, ocenić słuchem wierność przekazywanej mowy, a wzrokiem ostrość obrazu, rozpoznać precyzję obróbki i w praktyce ocenić łatwość obsługi.

Może nam pomóc także zmysł węchu – przede wszystkim
tanie tworzywa sztuczne zdradzają swym zapachem w jaki
sposób osiągnięta została korzystna cena i czyim kosztem.
Weźmy urządzenie do ręki: jego ciężar stanowi często dobrą
wskazówkę jakości i trwałości. Metal jest cięższy od tworzywa sztucznego, rezerwa bezpieczeństwa waży więcej niż
zaoszczędzony materiał, a solidna konstrukcja więcej niż
konstrukcja przynosząca największe profity.
Wzornictwo jest często traktowane jako sprawa gustu.
Błąd. Wzornictwo jest co prawda wyrazem gust, ale przede
wszystkim stylu. Dobre wzornictwo to jednak coś więcej – to
wynik estetyki i funkcji, które najlepiej sprawdzać na autentycznym obiekcie. Weźmy na przykład przyciski. Są one po
to, aby je naciskać. A więc naciskajmy! Sami rozpoznamy,
czy są odpowiednio duże dla palców, właściwie rozstawione i dostatecznie wyraźnie oznakowane. Czy są precyzyj-
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Gabriele Siedle
Dyrektor przedsiębiorstwa

nie osadzone, nie ulegają zakleszczeniu, nie zaczepiają się,
stawiają dostateczny opór palcom. A dotykane palcami, czy
sprawiają wrażenie, że będą spełniały swoją funkcję także
po dziesięciu, dwudziestu latach? Funkcję można ocenić
w prosty sposób: przez wypróbowanie. A estetykę?
W odniesieniu do estetyki obowiązuje identyczna zasada: Prawdziwe piękno ujawnia się w praktyce. Wielkość,
proporcje, powierzchnie zewnętrzne i materiały oddziałują
w powiązaniu z architekturą i otaczającym wyposażeniem.
Z tego względu konieczne jest poświęcenie uwagi przykładowym zastosowaniom i to tym najbardziej wymownym.
Dobre referencje to coś więcej niż zestawienia wielkich nazwisk i zdjęcia znanych obiektów. Pokazują one produkty
w otoczeniu, dla którego zostały wykonane.

Warto porównać fakty. Warto zasięgnąć informacji. Poszukać rady. A następnie, taka jest moja rada, podążyć za
nieomylnym drogowskazem wiodącym do faktycznej jakości – własnym przeczuciem. Najważniejsze i często najlepsze decyzje podejmujemy intuicyjnie. Należy dopuścić do
głosu własne przeczucie, dać szansę intuicji przekazując jej
doznania zmysłowe z rzeczywistego świata. Przed podjęciem decyzji trzeba podejść do produktu jak najbliżej. Dotknąć go. Tylko w taki sposób można doświadczyć tego,
czego nie da się zmierzyć lub odczytać z tabel: tkwiącej
w produkcie pasji.
Please do touch!
Gabriele Siedle
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Hotel Parkowy Vitznau
W malowniczej okolicy między jeziorem Vierwaldstätter i masywem
górskim Rigi leży hotel parkowy Vitznau. Ten bogaty w tradycje
obiekt został otwarty na nowo w roku 2013 po gruntownej renowacji.
Na murowanym podłożu liczącym ponad 100 lat stoi obecnie hotel
mieszczący luksusowe apartamenty. Jako stacje wejściowe wewnątrz
i na zewnątrz obiektu dyrekcja hotelu wybrała Siedle Steel. W strefach
wewnętrznych firma Siedle dopasowała wyposażenie komunikacyjne
do specyficznych wymagań: specjalne wskaźniki stanu przy wejściach
do apartamentów, systemy przywołania w nagłych wypadkach
w łazienkach oraz specjalnie zaprogramowany tryb hotelowy dla
Siedle Scope. Różnorodne warianty materiałowe stacji wyróżniają
indywidualne cechy poszczególnych apartamentów.
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Biblioteka miejska w Stuttgarcie
Architekt Eun Young Yi zaprojektował bibliotekę miejską w Stuttgarcie
jako obiekt monolityczny. Surowa elewacja świadomie oddziela miejsce
krzewienia wiedzy od świata zewnętrznego. Żadne obce akcenty nie
powinny zaburzać jednorodności bryły budynku. Z tego względu na
wyposażenie systemów komunikacji budynku Yi wybrał Siedle Steel.
Instalacje zaprojektowane dokładnie według życzeń architekta wpaso
wują się idealnie w elewację budynku.
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Zespół fachwerkowy w Bad Rotenfels
Budynek główny z piekarnią, stodoła, brukowany dziedziniec i mały
budynek pomocniczy – zespół fachwerkowy w centrum wsi Bad
Rotenfels był niemal całkowitą ruiną. W wyniku starannej renowacji
udało się zachować większość obiektów z typowymi dębowymi
belkami i glinianymi ścianami. Jako dowód prawidłowej rekonstrukcji
oryginalne wypełnienie gliniane widoczne jest pod szklaną szybą
w miejscu gdzie usunięta została warstwa tynku. Instalacje komunika
cyjne z lakierowanej na biało stali szlachetnej wpasowują się
dyskretnie w historyczną substancję budowlaną.
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Hala przemysłowa w Gaggenau
Rzadko który obiekt użytkowy był budowany z taką dbałością
o szczegóły. Staranne wzornictwo tej hali jest dostosowane do jej
przeznaczenia użytkowego: właściciel zajmuje się restauracją histo
rycznych samochodów i motocykli. Jaskrawa barwa pomarańczowa
stanowi znak rozpoznawczy motocykli, na których inwestor bierze
udział w wyścigach oldtimerów. Ten sam odcień barwy wyróżnia halę,
wskazując już na wjeździe, kto tutaj jest panem domu. Firma Siedle
zastosowała lakiery o barwach dokładnie odpowiadających życzeniom
zleceniodawcy. Chromowana stal szlachetna stacji wewnętrznych
nawiązuje do czasów wystawnego wzornictwa samochodów.
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Willa w Murgtal
Od wjazdu na posesję przez szerokie, skąpane światłem pokoje, aż po
małą altankę ogrodową – technika komunikacyjna tego domu została
dobrana z niezwykłym wyczuciem. To miejsce służy jego mieszkańcom
jako schronienie. Dobrane instalacje Siedle są częściowo rozmyślnie
powściągliwe, częściowo zaś szczególnie wymowne. Główne wejście
nadzoruje stacja wejściowa Steel o powierzchni oksydowanego mo
siądzu. Wpasowuje się ona niemal idealnie w płaszczyzny otaczającej
architektury. We wnętrzu specjalny akcent zapewnia złoty panel wideo
z ekranem dotykowym.
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Trójwymiarowe
środowisko miejskie
Thomas Christoffersen, partner
w Bjarke Ingels Group, mówi o renesansie
wielkich osiedli mieszkaniowych
i o naukach z błędów przeszłości

Masowe budownictwo mieszkaniowe było jednym z central
nych tematów modernizmu. Problem zapewnienia przestrze
ni mieszkalnej rosnącej liczbie ludności miejskiej zatrudniał
zarówno architektów, jak i urbanistów. „Maszyny mieszkal
ne” powstały jako śmiała wizja, która zawiodła jednak
w zderzeniu z urbanistyczną rzeczywistością. Liczne wielkie
osiedla mieszkaniowe z lat sześćdziesiątych i siedemdziesią
tych ubiegłego wieku uchodzą za fiasko nowoczesnej archi
tektury. Prawdopodobnie nie znaleziono wówczas odpo
wiedzi na rozstrzygające pytanie: jak masowe budownictwo
mieszkaniowe może sprostać wymaganiom społecznym
i indywidualnym potrzebom mieszkańców?
Dzisiaj zagęszczenie powierzchni mieszkaniowej stanowi
ponownie ważny temat planowania urbanistycznego. Urba
nizacja postępuje w skali światowej w dotąd niespotykanym
wymiarze. Coraz więcej ludzi osiedla się w coraz większych
aglomeracjach. Pytanie jak mogą oni mieszkać na ograni
czonej przestrzeni i przy ograniczonych zasobach jest
bardziej aktualne niż kiedykolwiek dotąd. Architekci
i urbaniści szukają nowych odpowiedzi.

Doskonałym przykładem jest budynek „8House”
w dzielnicy Kopenhagi Ørestad, zaprojektowany przez
Bjarke Ingels Group (BIG). W poniższym wywiadzie Thomas
Christoffersen, partner odpowiedzialny za projekt, opowia
da o sztuce kreowania środowiska mieszkalnego przyjazne
go dla mieszkańców w wielkich osiedlach mieszkaniowych.
W tym procesie decydującą rolę odgrywa świadome
kształtowanie stref progowych. Chodzi o to, aby zapewnić
zróżnicowane możliwości dostępu i stworzyć strefy przej
ściowe dla interakcji socjalnych w budynkach o mieszanym
przeznaczeniu użytkowym.
Ważny temat także dla firmy Siedle: wielopiętrowe bu
downictwo mieszkaniowe było ważnym motorem napędo
wym rozwoju urządzeń domofonowych i komunikacyjnych
w budynkach w XX wieku, a w nowym stuleciu pozostanie
wielkim wyzwaniem w odniesieniu do instalacji komunika
cyjnych przy wejściu do budynków.
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Wywiad Anh-Linh Ngo
Zdjęcia Bjarke Ingels Group, Jens Markus Lindhe

Książka „Dziesięć ksiąg o sztuce budowania” Leona
Battisty Alberti zawiera słynne powiązanie architektury
z miastem. „Miasto jest jak wielki dom, a dom jest jak małe
miasto.” W jaki sposób BIG zapewnił „miejskość” 8House
– jak przestrzenie progowe sprzyjają społecznym inter
akcjom?
BIG: Podczas gdy życie społeczne, poczucie wspólnoty
sąsiedzkiej i spontaniczne spotkania związane są z reguły
z ulicą, w budynku 8House pną się dosłownie w górę.
Punktem wyjścia jest spostrzeżenie, że różnorodnym
koncepcjom użytkowania towarzyszą odmienne wymaga
nia. Na przykład sklepy i biura muszą znajdować się na
parterze, blisko klientów. Powierzchnie mieszkalne powin
ny leżeć na wyższych piętrach, co zapewnia lepszy widok
i więcej światła słonecznego. Ponieważ powierzchnie
użytkowane do celów handlowych są położone poniżej
powierzchni mieszkalnych, powstaje w strefie pośredniej
dodatkowe miejsce na ogród, a może wręcz na uliczkę
leżącą nad obiektami handlowymi. W naszych wyobraże
niach domy mieszkalne powinny leżeć na wzniesieniach.
Rozpoczęliśmy od opracowania planu budowlanego na
podobieństwo wielowarstwowego ciasta biszkoptowego,
w który każdy warstwa zostaje ułożona na właściwym
miejscu. Warstwy są uszeregowane poziomo, uwzględniają
jednak także aspekty trójwymiarowe, takie jak widok
i drogę słońca po nieboskłonie. Spad na krawędzi południo
wo-zachodniej odsłania całkowicie dziedziniec wewnętrz
ny, przez co wszystkie mieszkania mają swobodny widok
na zewnątrz i światło słoneczne. To zaburzenie warstw
zapewnia utworzenie bezpośredniego połączenia od
najniższego poziomu, aż po penthouse usytuowany na
szczycie. 8House to coś więcej niż dwuwymiarowa fasada
lub trójwymiarowa rzeźba – to trójwymiarowe środowisko
miejskie przeznaczone do zasiedlenia.
Jak ocenia Pan rolę kształtowania krajobrazu, relację wnę
trze-otoczenie oraz rolę pomieszczeń ogólnie dostępnych?
BIG: Właściwie nie dokonujemy rozróżnienia między
krajobrazem i architekturą. Próbujemy raczej utworzyć
bezpośrednie połączenie między kontrolowanymi przez nas
obszarami i otaczającym miastem, połączenie wychodzące
poza tradycyjne granice wnętrza i zewnętrza, otwartości
i prywatności, budynków i krajobrazu.
Zielony dach jest wynikiem tego połączenia, a także
bliskości otwartej łąki. W pewnym sensie łąka wspina się
po naszym ukośnym dachu przykrywając cały budynek
zielenią. Ten dach zaprasza ludzi do zwiedzenia budynku
pieszo, z wózkiem dziecięcym lub na rowerze – od poziomu

8HOUSE
Wstęgowy plan dał początek
nazwie projektu.

ulicy w górę aż po penthouse i z powrotem. Co prawda
budynek 8House nie wygląda jak krajobraz, zaprasza jed
nak do wejścia i poznania, co sprawia, że jest użytkowany
jak krajobraz.
Jednym z problemów osiedli mieszkaniowych lat sześćdzie
siątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku był brak
uwzględnienia indywidualizmu i tożsamości. W jaki sposób
mimo wielkości i kompleksowości projektu 8House można
było zaspokoić potrzebę mieszkańców zamieszkania we
własnym domu?
BIG: Budynek 8House jest hybrydą dwóch duńskich szkół
urbanistycznych. Próbujemy przejąć społeczne elementy

tak zwanego „zagęszczonego budownictwa płaskiego” –
mały ogródek, z zapewnieniem intymności i społecznych
interakcji – i połączyć je z wyższą gęstością zabudowy osie
dli z budynkami wielokondygnacyjnymi. Codziennie można
tu spotkać młode matki lub pary z wózkiem dziecięcym
spacerujące w górę i w dół zielonego szlaku „górskiego”
lub rodziców na rowerach wiozących dziecko na siodełku.
Ta otwarta manifestacja życia wpływa na różnorodność
stosunków międzysąsiedzkich i poczucie wspólnoty, których
próżno szukać w tradycyjnych blokach mieszkalnych
o wysokiej gęstości zabudowy.
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Wolność wynikająca
z redukcji
Siedle Steel

Jakość wzornicza Siedle
Steel jest wynikiem konsekwencji i autentyczności.
Wszystkie elementy czołowe
są wykonane całkowicie
z masywnego metalu poddanego precyzyjnej obróbce.
Bez widocznych elementów
mocujących, płaskie powierzchnie, wyraziste linie i precyzyjne naroża podkreślają
estetykę materiału. W języku
formy przeważają struktury
geometryczne i raster
wzorniczy bazujący na
kwadracie, jako geometrycznym kształcie podstawowym. Ograniczenie do
kilku, konsekwentnie stosowanych zasad decyduje
o niezwykłej wzorniczej
otwartości systemu. Stąd też

wynikają niemal nieskończone możliwości łączenia
form, funkcji i materiałów.
Aby umożliwić użytkownikowi systemu skorzystanie
z tej wolności, firma Siedle
rozwinęła nowoczesną
manufakturę – specjalny
proces produkcyjny łączący
indywidualność produkcji
jednostkowej z jakością
wykonania produkcji
seryjnej. Tutaj każda
instalacja serii Steel zostaje
skonfigurowana i wykonana zgodnie z życzeniami
zleceniodawcy, jako indywidualny produkt jednostkowy, lecz o niezrównanej
dokładności wykonania,
jaką może zapewnić tylko
produkcja przemysłowa.
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Każda instalacja to unikat
Mimo identycznej powierzchni
podstawowej stacje wejściowe mogą być wyposażone
w różnorodny sposób – zależnie
od indywidualnych potrzeb
i sposobu rozmieszczenia elementów funkcyjnych. Siedle
Steel nie dyktuje rozwiązań
wzorniczych, lecz jedynie środki
wyrazu: zestaw modułów funkcyjnych, wyrazistą estetykę
i raster 14-milimetrów. O ostatecznym wyniku decyduje użytkownik.
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Materiały i kolory
Całkowicie płaskie, bez
widocznych elementów mocujących, masywne płyty czołowe
podkreślają walory materiału.
Do wyboru stoi sześć opcji
materiałów i powierzchni
zewnętrznych. Różnorodność
wzornicza zostaje dodatkowo
rozszerzona poprzez konstrukcję obejmującą dwa poziomy.
Poziom montażowy z jego elementami funkcyjnymi widoczny
jest na krawędziach i na wykrojach płyty czołowej wyciętych
precyzyjnie metodą przecinania
laserowego. Poziomy montażowy i obsługowy mogą być identyczne pod względem koloru,
struktury i powierzchni, mogą
też uzupełniać się wzajemnie
lub kontrastować ze sobą.
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Odbiór poczty
Sześć milimetrów: Tak płaska
może być skrzynka na listy.
Obudowa schowana w ścianie
z pozostawieniem tylko widocznego czołowego płaskiego panelu z litą szyną uchwytową.
Szczególnie wygodny: mechanizm elektronicznego otwierania. Nie jest już dłużej potrzebny
konwencjonalny kluczyk do
skrzynki. Aby otworzyć skrzynkę
na listy potrzebny jest kod
cyfrowy, transponder radiowy
lub własny palec. Dalsze informacje na temat skrzynek pocztowych zamieszczono od s. 82.
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Kontrola dostępu
i monitoring wideo
Odcisk palca, kod cyfrowy,
karta lub transponder radiowy:
wszystko to stanowi uzupełnienie konwencjonalnego klucza
lub go zastępuje. Monitoring
wideo zastępuje pytanie „Kto
tam?” nieomylną kontrolą wzrokową. Przegląd dostępnych
modeli kamer zamieszczono
od s. 58.

Napisy i oświetlenie
Dzięki rozległym, płaskim powierzchniom seria Siedle Steel
jest predysponowana do wykorzystania w charakterze nośnika
informacji. System oferuje
liczne opcje napisów i funkcje
oświetleniowe, które można
łączyć ze sobą na dowolne
sposoby. Kwadratowy diodowy
moduł oświetleniowy tworzy
bazę dla wyjątkowo płaskich
lamp naściennych lub wolnostojących słupków oświetleniowych.
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Montaż w płaszczyźnie
powierzchni otaczającej
Siedle Steel można montować
na różne sposoby. Montaż w licu
ściany nie jest możliwy w przypadku żadnych innych systemów
komunikacyjnych. Umożliwia
on architektom i inwestorom
pełne zintegrowanie urządzeń
komunikacji w strefie wejściowej
z elewacją obiektu. W tym
przypadku poziom montażowy
zostaje zagłębiony na tyle,
aby elementy obsługowe leżały
dokładnie w płaszczyźnie powierzchni otaczającej.
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Montaż w płaszczyźnie
szklanej
Także montaż w płaszczyźnie
szklanej stanowi rozwiązanie
jedyne w swoim rodzaju. Nie
wymaga stosowania jakich
kolwiek ramek. Skrzynkę na
listy oraz wyposażenie techniki
komunikacyjnej można zintegrować w sposób bezpośredni
z elewacją szklaną bez potrzeby
stosowania dodatkowych
elementów mocujących, poprzez
osadzenie w wykroju wykonanym w tym celu w płycie szklanej
lub przez wykorzystanie panelu
umieszczonego między dwoma
elementami szklanymi.
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Rozwiązanie wolnostojące
Słupek komunikacyjny wprowadza własne akcenty. Bez ingerencji w spójność elewacji lub drzwi
można go ustawić w miejscu,
w którym najlepiej będzie spełniał swoje funkcje. Jest do tego
predysponowany nie tylko przez
estetykę, lecz także format:
wszystkie funkcje są usytuowane
w ergonomicznie właściwym
miejscu, odpowiednio do wy
magań użytkowych – zarówno
z przodu, jak i z tyłu.

System komunikacyjny
i prowadzący
Komunikacja, znaki nawigacyjne
i informacyjne tworzą znakomite
połączenie dla powitania i
prowadzenia gości. Współdziałają dla nadania niepowtarzalnego
charakteru budynkowi. Przedsiębiorstwo Siedle rozwinęło system
komunikacji i prowadzenia,
który łączy wszystkie funkcje
w sposób wzorniczo jednorodny.
Łączy w sobie nieograniczony
zakres odmian najnowocześniejszego systemu komunikacji
Siedle Steel z ergonomicznie
optymalnym systemem znaków
informacyjnych. Wynik: Doskonałe
powitanie – jednolite i spójne
w całym budynku.
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System komunikacyjny
i prowadzący
Perfekcyjne powitanie nie jest
ograniczone do strefy wejściowej – komunikacja z gościem
rozpoczyna się już na odległość.
Wielkie latarnie przyciągają
uwagę i umożliwiają rozpoznanie budynku. Z chwilą gdy gość
podejdzie bliżej, białe napisy na
optymalnej wysokości czytania
wskazują drogę do wejść lub
pomieszczeń. W bezpośredniej
bliskości, ergonomicznie skonstruowane i właściwie usytuowane elementy obsługowe
zapraszają do interakcyjnej
obsługi.
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Przykładowe konfiguracje
2000 mm

Stacje wejściowe

Słupki komunikacyjne

Stacje wejściowe ze skrzynką na listy

Information

office

Reception

1500 mm

1000 mm

500 mm

2000 mm

System komunikacyjny i prowadzący

1500 mm

Słupki oświetleniowe

1000 mm

500 mm

Skala 1:20
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Nieomylną kontrolą
wzrokow
Wyższe bezpieczeństwo,
szerokie możliwości wyboru –
kamery Siedle

Nasłuch to dobra rzecz.
Wzrokowy przegląd sytuacji
jest jednak bezpieczniejszy.
Niezafałszowany obraz
obserwowany własnymi
oczami jest pewniejszy
od pytania „Kto tam?”.
Monitoring wideo oznacza
w porównaniu z konwen
cjonalną instalacją domofo
nową znaczne polepszenie
bezpieczeństwa i wygody.
Tym lepiej, jeśli można go
elastycznie integrować
i adaptować, jak w przypad
ku systemów firmy Siedle.
Dla systemów Classic, Vario
i Steel do dyspozycji stoją
trzy modele kamer: klasycz

na kamera Siedle z dużą,
wyraźnie widoczną kopułką
i dwa dyskretne modele
o szerszym kącie widzenia –
130° wzgl. 180°.
W przypadku potrzeby dys
kretnej integracji systemu
monitoringu wideo, właści
wy wybór stanowi kamera
systemu Siedle Steel, prze
znaczona do zabudowy
wpuszczanej. Jest ona
przeznaczona do zainsta
lowania w płaszczyźnie
panelu komunikacyjnego
i niemal niewidoczna za
czarną osłoną ze szkła
akrylowego.

Przegląd wszystkich kamer
kamera 80°, kamera 130°,
kamera 180° i kamera wpusz
czana o kącie widzenia 65°
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Kamery Siedle –
informacje szczegółowe

Wszystkie kamery Siedle
oferują niezrównaną jakość
obrazu. Także w gorszych
warunkach oświetlenia:
wraz ze zintegrowanym
oświetleniem zapewniają
one także o zmierzchu
i przy świetle padającym
bezpośrednio na obiektyw
wyjątkową wyrazistość
obrazu. W zimie kamery
są odporne na oroszenie
obiektywu – dzięki zinte
growanemu dwustop
niowemu układowi ogrze
wania.

Kąt widzenia 80°

Kąt widzenia 130°

Model 80° można wyko
rzystać w warunkach, gdy
wymagane jest optymalne
usytuowanie i zorientowa
nie kamery wideo. Możliwe
jest dodatkowe mechanicz
ne doregulowanie kierunku
patrzenia.

80° 130° 180°

Kamera 130° nadzoruje
już na tyle szeroki obszar,
że możliwa jest rezygnacja
z regulacji mechanicznej.
Pole widzenia kamery 180°
sięga w poziomie niemal
od ściany do ściany.

Kąt widzenia 180°

Nikt i nic nie ujdzie czujnej
uwadze kamery – nieza
wodnie widoczne są także
dzieci lub osoby w wóz
kach inwalidzkich. Tym
samym jest ona najbardziej
przydatna w strefie wej
ściowej, w której nie jest
możliwe optymalne rozlo
kowanie kamery. Także
w przypadku niekorzystnego
usytuowania możliwa jest
obserwacja pełnego obsza
ru graniczącego ze strefą
wejściową. Opcjonalnie
pole widzenia można

zogniskować na obszary
częściowe.
Optymalnie dobrane elemen
ty składowe kamer w połą
czeniu z wyspecjalizowanymi
algorytmami zapewniającymi
korekcję zniekształceń obra
zu minimalizują efekt rybie
go oka obiektywu tak do
brze, że do dyspozycji stoi
obraz ruchomy pełnego pola
widzenia kamery, przy czym
dobrze widoczne są także
obszary położone na krawę
dzi obrazu.
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Modularna
ikona
Siedle Vario

Nie ma prawdopodobnie takich
życzeń dotyczących strefy wejścia
do domu, jakich nie mógłby
spełnić system Siedle Vario.
Na ścianie, w ścianie lub jako
system wolnostojący – w sześciu
kolorach standardowych oraz
niezliczonych kolorach opcjonal
nych na życzenie, ze skrzynką
na listy, oświetleniem, monito
ringiem wideo lub kontrolą
dostępu: Siedle Vario integruje
wszystko, co jest możliwe do
realizacji w strefie wejściowej
w ujednoliconych, formalnych
ramach. Wielokrotnie nagradza
ne rozwiązania wzornicze

systemu zapewniają, że
w każdej kombinacji spełnione są
najwyższe wymagania dotyczące
dobrego wzornictwa. Siedle
Vario jest ucieleśnieniem modularnego systemu komunikacji
w obszarze wejścia do domu.
System ten został wielokrotnie
wyróżniony nagrodami za
wzornictwo, dając początek
odrębnej klasie produktów.
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System modularny
Zasada Vario jest równie genialna,
jak prosta. Bazuje ona na
modułach funkcyjnych i rastrze
wzorniczym. W obrębie rastra
moduły można rozmieścić
w dowolnej kombinacji.
Jako wynik powstaje zawsze
formalnie klarowna, estetycznie
nienaganna instalacja komuni
kacyjna. Wszystkie linie są
zamknięte w obrębie wspólnej
płaszczyzny, zapewniona
jest spójność proporcji, także
wówczas, jeśli w obrębie
instalacji zintegrowane są duże
tabliczki informacyjne lub
skrzynki na listy.
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Odbiór poczty
Skrzynki na listy Vario stanowią
element składowy koncepcji
systemowej. Można je łączyć ze
wszystkimi modułami funkcyjny
mi i dopasować do dowolnych
życzeń wzorniczych i wymagań
architektonicznych. Mimo
licznych możliwości dopasowa
nia, tworzą one w połączeniu
z każdym modułem zawsze
formalną jedność. Dalsze informacje na temat skrzynek na listy
zamieszczono od s. 82.
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Bezpieczeństwo i wygoda
W strefie progowej oczekujemy
dzisiaj czegoś więcej niż tylko
dzwonka, domofonu i skrzynki
na listy. Strefa wejściowa stawia
przed systemem komunikacji
różnorodne wymagania, począwszy od monitoringu wideo
(s. 58) aż po kontrolę dostępu.
Klasyczny system Siedle Vario
jest w stanie spełnić wszystkie
z nich – przy zapewnieniu spójności wzorniczej i niespotykanej
różnorodności.
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Światło
Wszystkie funkcje oświetlenia
firma Siedle realizuje wyłącznie
z użyciem białych, wysoko
sprawnych diod elektrolumine
scencyjnych LED. Oświetlenie
punktowe rozjaśnia szczegóły,
takie jak klawiatury, numery
domów i czytniki odcisków
palców. Kierunkowe światło
uwydatnia krawędzie i kontury.
Kwadratowy moduł oświetlenio
wy tworzy podstawę wyjątkowo
płaskich lamp naściennych lub
odrębnych słupków oświetlenio
wych. Płaskopowierzchniowa
lampa prezentuje we właściwym
świetle nazwy firm, logo i inne
napisy.
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Montaż
Zależnie od warunków architektonicznych i wymaganego
zakresu funkcji, system Siedle
Vario można zainstalować na
cztery różne sposoby. Przy wysokości korpusu 15 milimetrów
montaż podtynkowy (z lewej)
prezentuje się szczególnie
płasko. Przejście ponad lico
ściany następuje tylko wówczas,
gdy wymaga tego funkcja,
na przykład przy zastosowaniu
reflektorka LED. Montaż natynkowy (z prawej) i wolnostojący
słupek komunikacyjny (następna
strona) odgrywają natomiast
coraz ważniejszą rolę przy
energooszczędnym budowaniu,
bowiem oba rodzaje montażu
nie wymagają ingerencji
w substancję architektoniczną
budynku.
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Rozwiązania wolnostojące
Słupek komunikacyjny zapewnia
ergonomiczne rozmieszczenie
dowolnej funkcji użytkowej
systemu Vario. Stanowiska te są
dostępne w dwóch wariantach
konstrukcyjnych: wąski słupek
o szczególnie zredukowanej
głębokości można umieścić
w bezpośredniej bliskości
elewacji, w narożach lub wręcz
wewnątrz budynku – bardziej
rozbudowany wariant mieści
także skrzynki na listy i tabliczki
informacyjne.
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Barwa na życzenie
Dodatkowo do kolorów
standardowych białego
i srebrnego metalik, wszystkie
elementy składowe systemu
Vario są także dostępne
w wykonaniach lakierowanych
na wysoki połysk w kolorach
czarnym i białym oraz w dwóch
wykończeniach lakierniczych
z połyskiem mikowym –
w kolorach bursztynowym
i ciemnoszarym. Poza tymi
sześcioma kolorami seryjnymi
lakierujemy Siedle Vario także na
dowolny z kolorów palety RAL.
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Przykładowe konfiguracje
2000 mm

Stacje wejściowe

Stacje wejściowe ze skrzynką na listy

2

7

interior design

1500 mm
Słupki komunikacyjne

7

1000 mm

500 mm

Poznaj możliwości:
siedle.pl/konfigurator

2000 mm

1500 mm
Słupki ze skrzynką na listy

Jensen & Co
1000 mm
Słupki oświetleniowe

500 mm

Skala 1:20
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Włącznie
z odbiorem poczty
Skrzynka na listy jako element systemu
komunikacji w strefie wejściowej

Siedle Steel

Siedle Classic

Siedle Vario

Nowoczesna komunikacja
w strefie drzwi wejściowych
to coś więcej niż dzwonek
i domofon: należą tutaj
także takie funkcje jak
informowanie, wizualizacja,
nadzór, kontrola dostępu,
przełączanie, oświetlanie –
oraz oczywiście przyjmowanie przesyłek pocztowych.

Stacje Siedle ze skrzynkami
na listy umożliwiają
integrację wszystkich
wymaganych funkcji
w ujednoliconym, ustalonym
przez użytkownika stylu.
Do wyboru stoją cztery
linie wzornicze – wszystkie
niezrównane pod względem jakości wykonania

i różnorodności charakterów. Różnorodne rodzaje
montażu zapewniają
możliwość dopasowania
skrzynek na listy Siedle do
każdego otoczenia architektonicznego – zarówno
w odniesieniu do instalacji
wolnostojących, jak
i elewacyjnych.

Siedle Select

Siedle Vario
Skrzynka na listy opróżniana od przodu
w obrębie słupka komunikacyjnego

Siedle Steel
Słupek komunikacyjny ze skrzynką
na listy
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Informacje dotyczące
skrzynek na listy Siedle

Elektryczne otwieranie zamka
W miejsce klucza skrzynkę na
listy można otworzyć odciskiem
palca, zamkiem cyfrowym lub
nadajnikiem radiowym. Dostępne
dla Siedle Steel.

Wygłuszona pokrywka
otworu wrzutowego
Pokrywka otworu wrzutowego skrzynki na listy zamyka się
łagodnie i pozostaje zamknięta
także przy silnym wietrze. Standard
w przypadku Siedle Steel, Siedle
Classic i Siedle Select.

Masywny materiał
Skrzynki na listy oferowane przez firmę
Siedla nie są wykonane z cienkiej blachy,
lecz z masywnych materiałów – stali
szlachetnej, aluminium lub mosiądzu –
poddanych precyzyjnej obróbce. Z korzyścią
dla wyglądu zewnętrznego, trwałości
użytkowej i odporności mechanicznej.

Sygnalizator wrzutu poczty
Z chwilą otwarcia klapki skrzynki
na listy dioda LED stacji wewnętrznej Comfort sygnalizuje obecność
przesyłek w skrzynce. Dioda gaśnie
po otwarciu drzwiczek skrzynki
w celu wyjęcia poczty. Dostępny
dla Siedle Steel i Siedle Classic.

Ochrona przed wilgocią
Kształtownik odprowadzający
wodę chroni pocztę wrzuconą
do skrzynki przed wilgocią.

Wyjmowanie poczty
od przodu
Aby zapobiec wypadnięciu poczty
przy otwieraniu skrzynki na listy,
drzwiczki otworu skrzynki, przez
które wyjmowana jest poczta
otwierają się do przodu, a nie
w bok.

Skrzynki na listy Siedle
spełniają znacznie większy
zakres wymagań niż wymagania minimalne –
są trwałe, precyzyjnie wykonane i przemyślane pod
względem konstrukcyjnym
do najdrobniejszego szczegółu. Zastosowanie masywnych materiałów gwarantuje stabilność kształtu
także po upływie wielu lat.
Ponadto właściwości elektryczne, akustyczne i
ergonomiczne wszystkich
elementów konstrukcyjnych stosowanych przez
firmę Siedle są perfekcyjnie
dostosowane do korpusów
skrzynek na listy, a Siedle
oferuje coraz więcej
„inteligentnych” funkcji
dla skrzynek.

Mechanizm zabezpieczenia
skrzynki przy opróżnianiu
Mechanizm zabezpieczenia
skrzynki przy opróżnianiu ma
trzy pozycje: całkowicie otwarta,
zabezpieczenie przed kradzieżą
lub blokada urlopowa.
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Od archetypu
do systemu
Siedle Classic

Siedle Classic to zgodna
z duchem czasu interpretacja
klasycznej stacji wejściowej.
Podobnie jak w przypadku
praprzodka Portavox –
pierwszej stacji domofonowej w ogóle – wykonanie
podstawowe tego modularnego systemu obejmuje
metalową płytę czołową
z przyciskami i kratką głośnikową – jednak pod względem wzorniczym, funkcjonalnym, materiałowym

i jakościowym Classic
reprezentuje aktualny
stan techniki. Poprzez
swój własny język formy
nawiązujący do tradycji,
stacja Siedle Classic integruje najważniejsze funkcje
w obrębie strefy wejściowej:
przywołanie, nawiązanie
rozmowy, wizualizację,
otwieranie drzwi, kontrolę
dostępu i odbiór poczty.
Raster wzorniczy zapewnia
estetyczny i funkcjonalnie

spójny wygląd. Taka koncentracja na cechach
ważnych sprawia, że system
Classic stanowi właściwy
wybór dla tych wszystkich,
którzy przywiązują wartość
do solidności wykonania
i jakości masywnego
metalu, mogą natomiast
zrezygnować z ogromnego
bogactwa wzorniczego
systemu Siedle Steel.
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Haptyka i high-tech
Ukryty pod elegancką powierzchnią pracuje najnowocześniejszy
techniczny system komunikacji
Siedle. Przyciski są albo podświetlone trwałymi i energooszczędnymi lampami LED, albo są
grawerowane. We wszystkich
wariantach możliwość bezproblemowej wymiany od przodu.

92

Architektura na progu Siedle Classic

Odbiór poczty
Skrzynka na listy z wrzutem
przelotowym lub z opróżnianiem
od przodu: Siedle Classic oferuje
instalacje ze skrzynkami na listy
w popularnych wielkościach
i kombinacjach – na życzenie
z praktycznym sygnalizatorem
wrzutu poczty. Sygnalizator
wskazuje na stacji wewnętrznej
obecność poczty w skrzynce na
listy. Dalsze informacje na temat
skrzynek na listy zamieszczono
od s. 82.

Monitoring wideo
Każda stacja zewnętrzna Classic
posiada funkcje wywoływania,
słyszenia i mowy. Wersja wideo
posiada ponadto funkcję wizji
i nadzoru. Przegląd dostępnych
modeli kamer: s. 58.
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Materiały i kolory
Wszystkie stacje wejściowe
Classic mają płytę czołową
o grubości dwóch milimetrów,
wykonaną z masywnego
materiału. W wersji standardowej
płyta ta jest wykonana ze stali
szlachetnej V4A odpornej na
korozję, o powierzchni pozostawionej w stanie naturalnym,
wykończonej przez szczotkowanie. Jako dalsze materiały do
wyboru stoją aluminium anodyzowane, chrom, imitacja mosiądzu
oraz oksydowany mosiądz. Paletę
wzorniczą kompletuje powłoka
lakiernicza na życzenie w barwach
RAL, metalik lub miki żelaznej.
Instalacje z aluminium są ponadto
dostępne z powłoką Duraflon
szczególnie odporną na uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia.
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Przykładowe konfiguracje
2000 mm

Stacje wejściowe

1500 mm

1000 mm

500 mm

2000 mm

Stacje wejściowe ze skrzynką na listy

1500 mm

1000 mm

500 mm

Poznaj możliwości:
siedle.pl/konfigurator

Skala 1:20
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Klarowna
linia
Siedle Select

System Siedle Select zaspokaja typowe potrzeby
architektury małych domów.
Skrzynka na listy, tuba na
gazety, lampa, czujka ruchu,
oświetlony numer domu,
domofon, dzwonek – seria
Select koncentruje się na
funkcjach najważniejszych,
komunikowanych ujedno
liconym, nowoczesnym
językiem formalnym. Wysokojakościowy miks materiałów obejmujący obudowę
z półprzezroczystego
tworzywa sztucznego
i elementy kryjące z masywnego aluminium, a także
wyjątkowa swoboda
wzornicza w odniesieniu
do kolorów, składają się na
wymowną deklarację gustu
w strefie wejściowej do
domu, niezależnie od tego,
czy elementy składowe tej
serii są stosowane w kombinacji, czy też pojedynczo.

Możliwość indywidualnego
łączenia
Tak jak harmonijny jest język
formy wszystkich elementów
składowych serii Select, tak
różnorodne są możliwości wzajemnego łączenia tych elementów. Wyposażenie telekomuni
kacyjne można do wyboru zintegrować ze skrzynką na listy lub
zainstalować jako odrębną stację
wejściową przy drzwiach. Lampa
diodowa LED nadaje się doskonale
do oświetlenia numeru domu.
Łatwy montaż natynkowy
eliminuje przypadki naruszenia
ciągłości izolacji cieplnej budynku,
co jest ważne zwłaszcza
w przypadku budynków o
dużej efektywności cieplnej.
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Inteligentne detale
Pokrywka otworu wrzutowego
skrzynki na listy zamyka się
łagodnie i pozostaje zamknięta
także przy silnym wietrze. Skrzynka na listy i tuba na gazety są
wyposażone w kształtownik
zapobiegający zawilgoceniu
poczty przez zacinający deszcz
lub w przypadku skraplania się
pary wodnej. Energooszczędna
lampa diodowa LED zapewnia
odpowiednie oświetlenie
w każdych warunkach – dzięki
czujce ruchu, czujnikowi zmierzchowemu i czterem programom
załączania.
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Na życzenie barwa z palety RAL
Siedle Select jest dostępny
seryjnie w kolorze eloksalowanego
lub białego, lakierowanego
proszkowo aluminium – oraz
na zamówienie z lakierem
matowo-jedwabistym w dowolnym kolorze z palety barw RAL.
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Jakość może być
tak prosta
Siedle Compact

Zestawy Compact oferują
wszystko, co składa się na
domofon Siedle: wysokojakościowe materiały oraz
jakość wykonania, perfekcję
funkcji i zgodne z duchem
czasu wzornictwo. Dzięki
prostocie montażu natynkowego na zewnętrz
budynku i wewnątrz
pomieszczeń można je
zainstalować w krótkim
czasie, a ponieważ zestawy
te nie są wymagające
w odniesieniu do jakości
przewodów, z powodzeniem nadają się do
wykorzystania w miejsce
starszych instalacji dzwonkowych. Zestaw Compact
jest dostępny w wariancie
audio i wideo.

Zestaw audio stanowi
wprowadzenie do klasy
Siedle. Oferuje on podstawowe funkcje przywołania,
rozmowy i otwierania drzwi
– z przysłowiową jakością
wszystkich systemów Siedle
i doskonałym wskaźnikiem
walorów użytkowych do
ceny.

Zestaw wideo jest najprostszym i najtańszym sposobem
realizacji nadzoru wizyjnego
o jakości Siedle. Stację
wejściową można połączyć
zarówno z klasycznymi
domofonami słuchawkowymi, jak i z bezsłuchawkowymi stacjami głośnomówiącymi. Każdy dzwonek do

drzwi, a także aktywacja
manualna zapewniania
pojawienie się obrazu
z kamery usytuowanej
przy drzwiach na dużym
monitorze kolorowym –
dzięki zintegrowanemu
oświetleniu, także w porze
nocnej.
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Tak daleko
jak się
ga dom
Siedle Scope

Siedle Scope to mobilne
urządzenie komunikacyjne
wychodzące naprzeciw
licznym życzeniom. Niezależnie od miejsca przebywania – w kuchni, w łazience,
w ogrodzie, w piwnicy ...
Scope pokazuje na żywo,
kto stoi przed drzwiami.
Ze wszystkimi ważnymi
funkcjami wewnętrznej
stacji wideo. Na stole,
w swojej stacyjce do
ładowania tworzy pełnowartościową stację
głośnomówiącą. Aby
zapewnić obsługę wszystkich funkcji komunikacyjnych przez pojedyncze
urządzenie, Scope umożliwia także prowadzenie
rozmów telefonicznych,
podobnie jak telefon
bezprzewodowy. Co więcej
Scope przerzuca pomost do
świata tabletów i smart

fonów. Na życzenie Scope
obsługuje cztery aplikacje
równolegle. Każdy, kto
decyduje się na zakup
Scope otrzymuje więc
w jednym zestawie liczne
mobilne stacje domofonowe wideo perfekcyjnie
się uzupełniające: trwałą,
w pełni funkcjonalną
i absolutnie niezawodną
stację Siedle, jako bezpieczne urządzenie bazowe oraz
aplikację jako elastyczne
połączenie z wirtualnym
światem smartfonów
i tabletów.
Dalsze informacje na temat
mobilnej komunikacji
z urządzeniami Siedle
zamieszczono od s. 132,
a na temat aplikacji Siedle
od s. 116.
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Indywidualne rozwiązania
wzornicze
O wyglądzie instalacji decyduje
przednia i tylna osłona z masywnego metalu. Do wyboru stoi
sześć wariantów: stal szlachetna,
aluminium, biel i czerń o wysokim
połysku, chrom i złoto.
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Informacje dotyczące
Siedle Scope

Mobilna alternatywa:
w przeciwieństwie do
bezprzewodowe połączenie
w standardzie telefonicznym DECT. Firma Siedle
rozszerzyła standard DECT
o funkcję przekazywania
obrazów wideo. Jako wynik
uzyskana została mobilna
stacja domofonowa wideo,
która pod względem jakości
przekazu mowy, dyspozycyjności, czasu stand-by
i bezpieczeństwa użytkowego znacznie przewyższa

każdą aplikację bazującą na
łączności WLAN. Także pod
względem wzornictwa
i koncepcji obsługi Scope
stanowi oczywistą alternatywę dla aplikacji – a tym
samym jej idealne uzupełnienie. Duże przyciski
mechaniczne z wyczuwalną
reakcją zwrotną, masywne
materiały poddane precyzyjnej obróbce, możliwość
wzorniczego dopasowania
do indywidualnych życzeń
użytkownika i wyczuwalny

ciężar własny stanowią
wyraz świadomego
postawienia jakość i na
konstrukcję zapewniającą
długoletnie niezawodne
użytkowanie. Do tego
dochodzi długoletnia
dostępność części zamiennych, wymienne akumulatorki i długi okres użytkowania bez potrzeby
konserwacji. Po prawidłowym uruchomieniu system
Scope przez długie lata
dyskretnie wypełnia swoje

zadania, podczas gdy
smartfony, tablety i ich
systemy operacyjne wymagają stałych aktualizacji.
Dodatkowo, system Scope
cechuje wysoka odporność
na manipulacje i podsłuch.
Połączenia w systemie
DECT są kodowane i nie
wymagają łączności
z Internetem. Redukuje to
liczbę możliwych punktów
dla prób nieautoryzowanego dostępu do systemu.

Najlepsze z dwóch światów

Dzięki dodatkowym przyciskom obsługowym na stacyjce
ładującej, Scope można także
użytkować w funkcji telefonu
biurkowego.

Ilustracje przykładowe.
Menu będzie dostępne w
różnych wersjach językowych.

16

Front door

16

15:44

16

Video memory
Handset 1
Front door

Fri 31/01/2014

22:44
Tue 25/03/2014
14:43

Switching/control functions
Handset 1

12:44

Tue 25.03.2014

Garage door
Light garage

Siedle Scope i Siedle App
łączą swoje siły tworząc
idealną kombinację dla
mobilnej komunikacji
wideo w strefie wejściowej.
Ponieważ uzupełniają się
w tak doskonały sposób,
są oferowane w pakiecie –
bez dopłaty. Aplikacja
jest dostępna bezpłatnie
w App Store.
Dalsze informacje na temat
Siedle App od s. 116.

Siedle Scope

Siedle App

Bezpieczna baza
Komunikacja w strefie wejściowej
musi działać niezawodnie – o każdym
czasie. Aby sprostać temu wysokiemu
wymaganiu standard DECT nie ma
sobie równych.

Mobilne rozszerzenie
Czy jest coś bardziej praktycznego
niż możliwość spojrzenia w dowolnej
chwili, co dzieje się przed drzwiami
wejściowymi? Pod tym względem
aplikacja, smartfon i tablet nie mają
sobie równych.

Siedle Scope należy do mieszkania
Scope jest zawsze na miejscu – dla
wszystkich. I zawsze wtedy, gdy ważne
jest, aby czegoś nie przegapić.

iPhone należy do użytkownika
Smartfon służy temu, kto nosi go przy
sobie. Gdy jednak posiadacz smartfonu
wyjdzie na zewnątrz, mieszkanie jest
uboższe o jedną stację domofonową.

Realna jakość
Scope to Siedle: namacalna jakość
wykonania i materiału, z myślą
o długoletnim, bezproblemowym
użytkowaniu.

Świat wirtualnych aplikacji
Smartfony i ich systemy operacyjne
cechuje krótka żywotność. Funkcje
aplikacji wymagają stałej aktualizacji.

Jedni preferują rozwiązania
mechaniczne
Solidność, materiał i masa – i to jedyne
w swoim rodzaju doznanie naciskania
prawdziwych przycisków.

Inni wolą elektronicznie
Może dzieci, współlokatorzy, koledzy –
możliwe jest równoległe uruchomienie
do czterech aplikacji.

DECT decyduje o niezawodności
Scope
Większy zasięg, bez przerw w łączności, bez zakłóceń, uniezależnienie od
sieci telefonii komórkowej i obcego
sprzętu lub oprogramowania.

Aplikacja zapewnia
elastyczność Scope
Na życzenie iPhone lub iPad przejmują
rolę mobilnego rozszerzenia instalacji
domofonowej – bez dodatkowych
urządzeń lub kosztów.

Light ofﬁce
Light staircase
Light terrace
Shutter playroom
Shutter living room
Shutter kitchen

Options

Zobacz, kto stoi przed drzwiami.
Zaproś do środka. Otwórz drzwi.

Back

Sprawdź, kto to
dzwoni do drzwi.

Delete

Back

Options

Sterowanie funkcjami przydatnymi
w gospodarstwie domowym.
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Mobilne
rozszerzenie
progu

Front door

Siedle App

Aplikacja Siedle App tworzy
z telefonu iPhone i tableta
iPad mobilne rozszerzenie
komunikacji w strefie
wejściowej. Jej funkcje
odpowiadają funkcjom
s tacji wewnętrznej Siedle.
Aplikacja odbiera sygnał
przywołania ze strefy drzwi
wejściowych, prezentuje
ruchomy obraz wideo,
nawiązuje łączność głosową
i otwiera drzwi. Oczywiście
z zapewnieniem bezpieczeństwa i pełnego komfortu,
jaki oferuje np. pamięć
obrazów. Obraz wideo jest
dostępny natychmiast, a nie
dopiero po potwierdzeniu
zgłoszenia. Jakość łączności
głosowej spełnia wysokie
wymagania stawiane przez
firmę Siedle, a drzwi zostają
otwarte przez dotknięcie
palcem znanego symbolu
klucza.
To co brzmi tak prosto, nie
jest jednak oczywiste samo
w sobie. Zalecamy gruntowne sprawdzenie aplikacji
obsługujących komunikację

ze strefą wejściową pod
względem wygody obsługi
i przydatności praktycznej.
Dotyczy to w szczególności
funkcji istotnych ze względów bezpieczeństwa – w grę
wchodzi tutaj bowiem nie
rozmowa w sieci Skype,
lecz połączenie ze strefą
wejściową do domu.
Mechanizm otwierania drzwi
w tej strefie jest chroniony
przez odpytanie bezpieczeństwa przed niezamierzonym
uruchomieniem przez
Siedle App. Także polecenie
otwarcia drzwi zostaje
przekazane w sposób
chroniony. Przechwycenie
tego polecenia i jego
powtórzenie jest z tego
względu bezcelowe.
Tę cechę systemu uważamy
za bardzo istotną w świetle
niskiego poziomu zabezpieczenia przed intruzami
w sieci WLAN i w sieciach
telefonii komórkowej.

15:44

Front door

100%
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Informacje dotyczące Siedle App

Aplikacja Siedle App jest
dostępna dla obu najbardziej zaawansowanych
systemów instalacyjnych
Siedle. Wersje aplikacji
różnią się w szczegółach
oraz pod względem
funkcjonalności rozszerzonej uzależnionej od cech
systemu. Brak jest natomiast
różnic w odniesieniu do
najważniejszych funkcji
podstawowych, prostoty
i intuicyjności obsługi oraz
bezpieczeństwa użytkowego. Bezpłatne aplikacje
Siedle stoją do dyspozycji
dla wszystkich aktualnych
generacji urządzeń w App
Store firmy Apple. Można
je użytkować z systemem
IP Siedle Access, bramkami
Smart Gateways (s. 132)
lub jako uzupełnienie Siedle
Scope (s. 110).

9:41 AM

100%

Front door

Główne funkcje wszystkich
aplikacji
Ilustracje mogą odbiegać
w szczegółach od aktualnego
stanu.

Aplikacja jako
uzupełnienie
Sieć WLAN i połączenie
w sieci telefonii komórkowej nie zawsze stoją do
dyspozycji w wymaganej
jakości. Ponadto urządzenia
mobilne i ich systemy
operacyjne podlegają
częstym zmianom, które
mogą wpływać na działanie
aplikacji. Z tego względu
firma Siedle zaleca, aby
poza aplikacją zawsze
zaplanować zainstalowanie
stacji wewnętrznej systemu
– Siedle Scope, panelu
wideo, domofonu słuchawkowego lub głośnomówiącego.

Do you really want to open the door?

Door release
Cancel
Dzwoni dzwonek do drzwi
Ruchomy obraz wideo z kamery przy
wejściu, połączenie głosowe, otwarcie
drzwi – ale dopiero po potwierdzeniu
odpytania bezpieczeństwa!

9:41 AM

9:41 AM

100%

Garage

Cameras

Funkcje dodatkowe zależne
od wersji lub rodzaju systemu
Ilustracje mogą odbiegać
w szczegółach od aktualnego
stanu.

Video memory

100%

9:41 A M

100%

Główne funkcje wszystkich
aplikacji
Ilustracje mogą odbiegać
w szczegółach od aktualnego
stanu.

Contacts

Front door

100%

9:41 AM

100%

9:41 AM

Switch

Start

14:23

25/03/2014

Front door

Andersson Scott

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Bailey Emily
Clark Kelly
Front door
Garage
Hallway
Jackson Russel

Andersson
Scott

Bailey
Emily

Dining room

Clark
Kelly

Hallway
Door release
front door

Front door

Garage

Jackson
Russel

Front door

Terrace

Staircase

Garage

Garage
Garage door
Front door

Doormatic
front door

Shutter
east

Shutter
west

Shutter east

Garage door

Shutter west
Kitchen

Heiss Werner

Terrace
Hug Christoph

Start

Doors

Cameras

Video memory

Kamery monitorujące
Przełączanie między obrazami
z kilku kamer

More

Start

Doors

Cameras

Video memory

More

Pamięć obrazów
Sprawdź, kto i kiedy dzwonił do drzwi

Start

Contacts

Cameras

Switch

Wykaz kontaktów
Dostęp do personalizowanej
książki adresowej na serwerze

More

Start

Contacts

Cameras

Switch

Tablica rozdzielcza
Przegląd najważniejszych funkcji

More

Start

Contacts

Cameras

Switch

Funkcje sterowania w domu
Aktywacja i dezaktywacja funkcji
w budynku

More
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Doskonałe pod
każdym względem
Panele wideo

Dla zaspokojenia najwyższych wymagań dotyczących przekazu obrazów:
panele wideo pokazują
obraz strefy wejściowej
na monitorze ekranowym
o przekątnej ekranu 17,8
centymetra (7 cali). Także
koncepcja obsługi bazuje
na praktycznych proporcjach. Przycisk nawiązania
rozmowy jest na tyle duży,
że można go odszukać
bez okularów i nie będąc
posiadaczem smukłych
palców. W razie potrzeby
można go nacisnąć nawet
łokciem. Przyciski obsługujące najważniejsze funkcje
łączności głosowej i otwierania drzwi są przyciskami
mechanicznymi. Tym
samym każda osoba potrafi
z miejsca zidentyfikować
funkcje przycisków i uruchomić je, także wówczas gdy
ekran jest nieaktywny.
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Modele
Monitor stanowi równocześnie
interfejs obsługowy: w modelu
standardowym (z prawej) zastosowano przyciski w układzie
krzyżowym, natomiast w modelu
Comfort (z lewej) ekran dotykowy. Wszystkie panele dysponują
pamięcią obrazów i mogą realizować funkcje przełączania.

Rozwiązania wzornicze
Panele stanowią połączenie
korpusu wykonanego z czarnego
lub białego tworzywa sztucz
nego z osłonami z aluminium
lub stali szlachetnej, które
mogą być chromowane,
pozłacane lub lakierowane
zgodnie z życzeniami klienta.
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Tak niezawodne,
jak różnorodne
Domofony słuchawkowe i głośnomówiące

Stacja wewnętrzna Siedle
stanowi zawsze element
technicznego wyposażenia
budynku, obiekt wyposażeniowy i element systemu
zabezpieczeń. To wymaganie znajduje odbicie
w dostępnych domofonach
słuchawkowych i głośnomówiących: Osiem różnorodnie wyposażonych
modeli – urządzenia
Standard i Comfort, funkcje
audio i wideo, ze słuchawką i w wykonaniu głośnomówiącym – oraz niezliczone warianty wzornicze
umożliwiają realizację
indywidualnych stylów

wyposażeniowych po
wewnętrznej stronie wejścia
do domu. Wspólna dla
wszystkich wariantów jest
łatwość obsługi. Przejrzysta
forma wzornicza, przeciwpoślizgowy, przyjemny
w dotyku materiał, dobrze
rozpoznawalne symbole,
diody sygnalizacyjne, a także
rezygnacja z przesadnej
miniaturyzacji – wszystkie
te szczegóły umożliwiają
bezpieczną obsługę
urządzeń. Dalsze infor
macje na temat ergonomii
i „Universal Design”
zamieszczono od s. 144.
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Rozwiązania wzornicze
Koncepcja wzornicza domo
fonów słuchawkowych
i głośnomówiących łączy korpus
obudowy wykonany z tworzywa
sztucznego z przednią i tylną
osłoną z prawdziwej stali lub
aluminium. W funkcji osłon do
dyspozycji stoi sześć standardowych materiałów i barw; korpus
obudowy wraz ze słuchawką
jest dostępny w barwach czarnej
i białej. Jeśli ta standardowa
różnorodność okaże się
niewystarczająca, lakierujemy
na życzenie płytkę czołową na
dowolny z kolorów palety RAL.
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Przegląd systemów
2000 mm
Domofony słuchawkowe
i głośnomówiące

Wideofony słuchawkowe
i głośnomówiące

Panel wideo

1500 mm

Siedle Scope
1000 mm

500 mm

Poznaj możliwości:
siedle.pl/konfigurator

2000 mm

Smartfony i tablety

Panele obsługowe

TV i wideo

1500 mm

Komputer PC
1000 mm

500 mm

Skala 1:10
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Spuszczone
ze smyczy

Stacja wewnętrzna Siedle

Tekst Peter Strobel

Telefon bezprzewodowy

Panel wideo Siedle

Siedle Scope

Wirtualny domofon dla komputera PC

Telefon SIP

iPad

Wirtualny domofon dla panelu obsługowego

iPhone

Kamera IP

Bezprzewodowe i oswobodzone:
nowa mobilność w strefie progowej
Dotąd: stałe połączenie
Co się dzieje, gdy nasz gość zadzwoni do drzwi? Elektryczny
impuls wędruje przewodem od stacji wejściowej i wyzwala sygnał w stacji wewnętrznej. Klasyczny domofon jest na
ogół zainstalowany na stałe w centralnym punkcie mieszkania, często w korytarzu. Lokator słysząc dźwięk dzwonka
podąża do domofonu, widzi obraz gościa na ekranie, nawiązuje z nim rozmowę i otwiera drzwi przyciskiem otwarcia wpuszczając gościa do domu. Czasami na tym samym
urządzeniu załącza światło i otwiera dalsze drzwi prowadzące na przykład na podwórze, do garażu lub na piętro.
Dzisiaj taki szereg czynności jest w wielu przypadkach
standardem preferowanym nadal w wielu projektach. Lecz
w przeciwieństwie do stanu dotychczasowego możliwe są
także inne podejścia. Kierunek wytyczają urządzenia mobilnego dostępu do Internetu: człowiek nie podąża już dłużej

za techniką, lecz odwrotnie. To technika trafia tam gdzie
jest potrzebna i dostosowuje się do potrzeb człowieka.
A te potrzeby ulegają stałym zmianom. Życie prywatne
i praca coraz częściej mają miejsce pod tym samym dachem,
coraz więcej ludzi mieszka samotnie – stale rośnie także
potrzeba wyższego komfortu i bezpieczeństwa. Z jednej
strony jesteśmy stale osiągalni, z drugiej rzadko można nas
zastać w tym samym miejscu. W ujęciu zwięzłym: w naszym
świecie staliśmy się bardziej elastyczni i mobilni – nie ma już
ogólnie obowiązujących wzorców.

Teraz: otwarte systemy
Z tego względu także komunikacja przy drzwiach do mieszkania i w budynku odchodzi od ustalonych wzorców. Możliwości rozwiązań ulegają zwielokrotnieniu, zarówno pod
względem technicznym, jak i formalnym.
Co dzieje się więc dzisiaj gdy nasz gość zadzwoni do
drzwi? Impuls elektryczny wędruje na początek stale jeszcze
przewodem, a jeśli nadal powoduje aktywację co najmniej
jednego urządzenia zainstalowanego na stałe, stanowi to
dowód przemyślanego zaplanowania systemu. Równolegle
jednak impuls może opuścić przewód po przetworzeniu
w sygnał radiowy w standardzie DECT, który dociera do mobilnej stacji domofonowej Siedle Scope. Wszędzie wewnątrz
domu, bez istotnego opóźnienia czasowego, bezpiecznie
i w postaci zakodowanej, w czasie rzeczywistym – przekazując obraz wideo i dźwięk. Lub zmienia medium ulegając

przekształceniu w pakiet danych przekazywany w sieci komunikacyjnej. Z chwilą gdy pakiet dotrze do celu w obrębie
sieci, programy lub aplikacje przekształcają komputer, panel, tablet iPad lub telefon iPhone w wirtualną stację wewnętrzną. W ogrodzie, na tarasie, na następnym piętrze,
w wielu innych lokalizacjach lub tam, dokąd sięga łączność
radiowa. Strefa progowa uzyskuje charakter mobilny.
Firma Siedle oferuje na potrzeby elastycznej, mobilnej komunikacji w strefie progowej szeroki asortyment urządzeń – od
prostych opcji doposażeniowych, po kompleksowe systemy
zintegrowane. Wspólne dla całej oferty są typowe dla firmy
Siedle wysoka jakość i doskonałe wzornictwo. Towarzyszy temu
świadomość, że przed strefą progową łączącą strefy wewnętrzne i zewnętrzne stawiane są szczególnie wysokie wymagania.
Niezależnie od zastosowanego systemu, komunikacja w strefie
wejściowej musi być pod każdym względem niezawodna.
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Zawsze: swoboda i bezpieczeństwo
Co odróżnia połączenie ze stacją komunikacyjną przy wejściu do domu od rozmowy telefonicznej lub sesji internetowej? Jeśli rozmowa telefoniczna nie dojdzie do skutku, stan
taki mogą zaakceptować obie strony. Jaki czas może jednak
dzielić naciśnięcie przycisku dzwonka i reakcję na obecności gościa przy wejściu? Jak długo będzie czekał gość, dostawca, kurier z paczką? W przypadku aplikacji w mobilnym
Internecie może upłynąć wiele sekund, zależnie od jakości
połączenia.
Także urządzenia mogą reagować w nieprzewidziany
sposób. Wyczerpany akumulator. Aplikacja nie została uruchomiona. Urządzenie wyłączyło się lub wyłączyło aplikację
uruchomioną w tle. Przez nieuwagę włączony jest tryb samolotowy lub wyłączony WLAN. iPhone znajdował się poza
zasięgiem sieci i potrzebuje kilku minut, aby osiągnąć stan
gotowości do nawiązania łączności. Lub leży nie wiadomo
gdzie i dzwoni niezauważony między poduszkami tapczanu.
W tych wszystkich przypadkach dzwonek do drzwi pozostanie niezauważony. Z tego względu firma Siedle zaleca
powiązanie, tam gdzie to możliwe, swobody mobilnej komunikacji w strefie wejściowej z niezawodnością instalacji
przewodowej.

15:44

100%

Front door

Najlepsze z dwóch
światów: Siedle Scope

Świat elastycznej
komunikacji Siedle
– Najlepsze z dwóch światów: Siedle Scope
– Baza dla wielu funkcji: Smart Gateway Mini
– Otwarta na więcej: Smart Gateway
– Strefa progowa w sieci: Siedle Access

Aplikacje są wspaniałe. Oferują one wyższy komfort obsługi
na urządzeniach, które są z reguły użytkowane w innych
celach i które użytkownik nosi przy sobie. Niemniej: aplikacje same w sobie nie spełniają wysokich wymagań jakie
firma Siedle stawia przed funkcjami przy drzwiach wejściowych do domu, ważnymi z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowego. Aplikacje są zatem wspaniałe, ale przede
wszystkim jako uzupełnienie. Wymagają one bezpiecznej
bazy, aby zapewnić podstawowe funkcje istotne z punktu
widzenia bezpieczeństwa.
Jedną z takich baz jest Siedle Scope. Mobilna stacja domofonowa wideo korzysta ze standardu łączności telefonicznej
DECT. W przeciwieństwie do protokółu internetowego standard DECT został rozwinięty na potrzeby przekazu mowy.
Można to rozpoznać po jakości odtwarzania dźwięku. Komunikacja w standardzie DECT jest w porównaniu z komunikacją WLAN znacznie mniej wrażliwa na źródła zakłóceń,
takie jak kuchenki mikrofalowe, ma z reguły większy zasięg
i lepsze właściwości penetracji wewnątrz budynków. Firma
Siedle uzupełniła standard DECT o przekaz obrazów wideo.
Wynikiem takiego podejścia jest bezprzewodowa stacja wewnętrzna mogąca nawiązywać łączność telefoniczną w sieci
telefonii przewodowej – jej stacyjka do ładowania może służyć jako terminal głośnomówiący oraz dodatkowo obsługiwać aż do czterech aplikacji Siedle równolegle. Uniwersalne
urządzenie komunikacyjne łączące zalety standardu DECT
i wygodę aplikacji uruchamianej na telefonie iPhone lub tablecie iPad.
Dalsze informacje na temat Scope zawarto w rozdziale
„Stacje wewnętrzne” i oczywiście w Internecie.
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Baza dla wielu funkcji:
Smart Gateway Mini
Ten interfejs rzeczywiście zasłużył na przymiotnik „smart”.
Łączy on różne rodzaje instalacji i wykorzystuje ich zalety:
– własny system instalacyjny Siedle In-Home-Bus z ogromną
różnorodnością stacji wejściowych i wewnętrznych;
– sieć IP, a z nią aplikację Siedle In-Home, która przekształca
do czterech telefonów iPhone lub tabletów iPad w trybie
pracy równoległej w mobilne stacje wewnętrzne wideo;
– standard DECT dla telefonów bezprzewodowych. Interfejs
DECT tej bramki można połączyć z dowolnym telefonem
bezprzewodowym zgodnym z GAP – czyli z większością
aparatów dostępnych na rynku. W ten sposób konwencjonalny bezprzewodowy telefon zainstalowany w sieci telefonii przewodowej zostaje przekształcony w dodatkową stację
domofonową komunikacji w strefie wejściowej. Odbiera on
sygnał przywołania ze stacji wejściowej, nawiązuje łączność
głosową i otwiera drzwi.
– mobilny aparat telefoniczny Siedle Scope. W tej kombinacji bramka Smart Gateway Mini zostaje przekształcona
w stację bazową Siedle Scope – także na potrzeby doposażenia istniejących instalacji .
Wszystkie powyższe zastosowania użytkowe można łączyć
ze sobą. Bramka Smart Gateway Mini jest przeznaczona dla
potrzeb domowych oraz małych firm. Można ją zainstalować w mieszkaniu niskim nakładem pracy, przez co nadaje
się doskonale na doposażenie istniejących instalacji Siedle.
Stanowi doskonałe rozwiązanie w sytuacjach problematycznych, bowiem przy niski nakładach przynosi wysokie korzyści, dopasowując się elastycznie zarówno do istniejącego
wyposażenia technicznego, jak i do potrzeb użytkownika.
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Piętro

Parter

Router

pracujących pod systemem operacyjnym Windows, a tym
samym integracja tych urządzeń w systemie komunikacji
strefy wejściowej;
– przyłączenie telefonów IP i kamer IP.
Bramka Smart Gateway zostaje zainstalowana w szafce rozdzielczej. Po stronie użytkownika zastosowanie bramki manifestuje się wyłącznie wyższą elastycznością użytkowania
systemu, a równoległe wykorzystanie istniejącej infrastruktury i urządzeń pozwala dodatkowo obniżyć koszty. Jako
zastosowanie profesjonalne wykorzystanie Smart Gateway
wymaga starannego zaplanowania przez fachowców.

Biuro 3

Biuro 4

Smart Gateway Mini

Router

Strefa wejściowa
Biuro 1

Biuro 2

Router

Otwarta na więcej:
Smart Gateway
Smart Gateway stanowi następny stopień rozbudowy systemu. Przy znacznie większej pojemności i wyższym stopniu
zaawansowania pozwala zaspokoić profesjonalne wymagania i obsługiwać bardziej rozbudowane zastosowania użytkowe. Bazą jest także tutaj system Siedle In-Home-Bus połączony z siecią IP. Z takiego rozwiązania wynikają wyjątkowo
różnorodne możliwości użytkowe i doposażeniowe:
– uruchamianie do 50 aplikacji Siedle – nie w trybie równoległym, jak w przypadku Gateway Mini, lecz w postaci
oddzielnych, indywidualnie osiągalnych abonentów;
– wykorzystanie wirtualnych stacji wewnętrznych w postaci
oprogramowania na komputerze PC lub Mac w sieci komputerowej;
– wykorzystanie wirtualnych stacji wewnętrznych na pulpitach obsługowych i pulpitach urządzeń automatyzacji

Smart Gateway

Strefa wejściowa

In-Home-Bus
LAN
W-LAN
DECT
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Mieszkanie 01

Strefa progowa w sieci:
Siedle Access
Access stanowi system instalacyjny dla wyjątkowo wymagających zastosowań. Wielkie budynki lub kompleksy budynków, dziesiątki lub setki użytkowników, wiele drzwi
wejściowych i kanałów łączności głosowej, duże odległości,
obecność stacji portierskiej lub połączenie wielu lokalizacji
to zadania, dla których został opracowany system Access.
System bazuje całkowicie na protokole internetowym IP,
wykorzystując sprawdzone protokoły i standardy świata
sieci komputerowych. Siedle Access nie jest przy tym ograniczony do nielicznych, specjalnych urządzeń IP. Do wyboru stoi pełna paleta wzornicza i funkcjonalna asortymentu
systemowego Siedle: linie wzornicze Steel, Classic lub Vario
przy drzwiach, domofony, telefony głośnomówiące i panele
w obszarach wewnętrznych, uzupełnione o aplikację Siedle
i elementy oprogramowania.
– Użytkownik czerpie korzyści z wysokiej elastyczności
i osiągów użytkowych systemu – z zasady granice systemu
Access są określone przez granice Internetu.
– Instalator pracuje korzystając z obowiązujących na całym
świecie, sprawdzonych standardów – niezbędne know-how
specjalistyczne jest ograniczone do minimum.

Router

– Projektant może skupić się na zapewnieniu dostatecznie
zwymiarowanej infrastruktury. Wyboru wielu elementów
składowych można dokonać później, na życzenie dopiero
po przejęciu pomieszczeń przez użytkownika: wideo lub
audio, ze słuchawkami albo w wersji głośnomówiącej, jako
program użytkowy PC lub aplikacja, z przyłączeniem centrali telefonicznej lub integracją telefonów IP – oto dostępne
opcje, także jako późniejsze rozszerzenia.
Planowanie, instalowanie oraz uruchomienie systemu
Access to zadanie dla specjalistów, albo w przy ścisłej współpracy z własnym Centrum Serwisowym Siedle Access, albo
poprzez istniejące struktury oddelegowanych, certyfikowanych partnerów oraz dystrybutorów.

Przełącznik
sieciowy

Siedle App dla Access

Mieszkanie 02

Integracja z systemem
innego producenta

Mieszkanie 03

Przełącznik
sieciowy

Sterownik
drzwiowy

Dzwonek do drzwi na piętrze

Biuro 01

Drzwi na piętrze,
z domofonem

Biuro 02

Przełącznik
sieciowy

Wirtualny
domofon wideo

Drzwi na
piętrze, z wideo

Sterownik
drzwiowy

Sterownik
drzwiowy

Strefa recepcji

Drzwi na piętrze,
z domofonem

Rozdzielnica

Przełącznik
sieciowy

Analogowa
kamera wideo

Sterownik
drzwiowy

Oprogramowanie
recepcyjne

Odległa centrala monitoringu

Serwer

Komputer
konfigurujący PC

Sterownik
drzwiowy

Internet

Strefa wejściowa
Siedle App dla Access
Oprogramowanie recepcyjne

Cat-5
LAN

Integrator systemowy

WAN
Przewód sterujący
W-LAN
Komputer PC serwisu zdalnego

Telefonia komórkowa

Stacja wejściowa

140

Architektura na progu Przestrzenie progowe

Przestrzenie progowe
Tylko mając wyobrażenie o tym, jak będzie
wyglądał próg jutra można rozwijać właściwe
wyposażenie techniczne dla strefy progowej.
Współpraca przedsiębiorstwa Siedle
z Uniwersytetem Bauhaus.

Tekst Peter Strobel
Zdjęcia David von Becker

Koordynator seminarium
Till Boettger
Pierwsze modele z procesu
projektowania
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do techniki komunikacji w strefie wejściowej. Warunkiem
takiego podejścia jest jednak, aby planiści i inwestorzy dostrzegli i uznali doniosłość strefy progowej. Tylko wówczas
możliwe jest stawianie wysokich wymagań.
W ten sposób, z różnych motywacji, wypływa dążenie
do identycznego celu: podkreślenie znaczenia przestrzeni
progowych w architekturze i rozpoznanie możliwości ich
kształtowania przy równoczesnym ustaleniu na ile technika
komunikacji może wesprzeć zamiar architektoniczny.
„Dla kształtowania przestrzeni progowej duże znaczenie
ma wiedza na temat urządzeń technicznych“, twierdzi Till
Boettger, który podobnie jak firma Siedle we współgraniu
techniki i architektury upatruje nie całkiem jeszcze zdefiniowany obszar działania.

Czy cyfryzacja i integracja
w sieci spowodują
wyparcie tradycyjnych
rozwiązań?

Pierwsze modele z procesu
projektowania

Co dzieje się, gdy wchodzimy do budynku lub go opuszczamy? Jakie są doznania człowieka w chwili przybycia, przy
powitaniu lub w momencie wyjścia? Jaką rolę ma przy tym
do spełnienia architektura, jaki wpływ technika, i jak oba te
wypływy oddziałują na siebie wzajemnie? Po uwieńczonej
sukcesem premierze w semestrze zimowym 2011/12 seminarium „Przestrzenie progowe” zajmuje się już po raz drugi
przejściem między strefą wewnętrzną i zewnętrzną.

„Przestrzenie
progowe wiodą ludzi‚
między strefami‘.“
„Przestrzenie progowe wiodą ludzi ‚między strefami‘“, mówi
Till Boettger, prowadzący seminarium i pracownik naukowy katedry projektowania i zagospodarowania przestrzeni. Upatruje on w progu coś więcej niż tylko linię podziału:

„W swoim rozszerzeniu lub swojej addycji progi mogą tworzyć przestrzeń.“ Punktem wyjścia seminarium była interpretacja progu jako przestrzeni, który dopiero w tej postaci staje
się interesujący dla architekta. Przez kształtowanie przestrzeni Boettger powierza swoim studentom znacznie bardziej
wymagające i ciekawe zadanie niż tylko utworzenie bariery:
„Progi otwierają przestrzenie i organizują drogi dojścia; jednocześnie są pojmowane jako element granicy i mogą być
odczuwane jako przeszkoda. Fenomen progu jest wynikiem
przestrzennej ambiwalencji.“
O tym, że wejście to coś więcej niż drzwi i przycisk dzwonka, a dostęp więcej niż otwór w powłoce budynku wie także firma Siedle. Już od dawna przedsiębiorstwo produkuje systemy potrafiące znacznie więcej niż tylko otwieranie
drzwi. Jednak potencjał techniki zostaje wykorzystany sto-sunkowo rzadko – próg zbyt często zredukowany zostaje
do swojej minimalnej funkcji i jest zaniedbywany podczas
projektowania budynków. Firma Siedle reprezentuje i promuje całkowicie odmienne pojmowanie progu i jego znaczenia. Przedsiębiorstwo preferuje całościowe podejście
systemowe, którego celem jest sprostanie najwyższym wymaganiom technicznym i architektonicznym w odniesieniu

Firma Siedle była inicjatorem seminarium, wystąpiła w charakterze jego sponsora i zadbała o jego zawartość treściową.
Uczestnicy seminarium odwiedzają przedsiębiorstwo, montują urządzenia domofonowe, programują je i uruchamiają.
W przebiegu warsztatów planistycznych zapoznają się na
przykładzie realnych projektów w jakim zakresie systemy
Siedle wychodzą naprzeciw wymaganiom budowlanym
i planistycznym. I odwrotnie, także firma Siedle wyciąga nauki z takich kontaktów. Na przykład na temat przyszłości.
Czy cyfryzacja i integracja w sieci spowodują wyparcie tradycyjnych rozwiązań? Jak rozwinie się pole napięć między
stale wzrastającą jawnością życia z równie silnie rysującą się
potrzebą obrony prywatności? Czy przestrzenie progowe
można wyprowadzić poza architekturę, czy w ogóle potrzebne są jeszcze punktowe instalacje techniczne?
Tylko mając wyobrażenie o tym, jak będzie wyglądał próg
jutra można rozwijać właściwe wyposażenie techniczne dla
strefy progowej. Bowiem nawet jeśli postęp techniczny jest
czynnikiem warunkującym innowacje, nie wytycza on kierunku rozwoju. Decydujące znaczenie ma wiedza na temat,
jaka technologia będzie potrzebna i w jaki sposób można ją
spożytkować.
Podobnie jak podczas pierwszego seminarium w semestrze zimowym 2011/12, także przy kontynuacji tematu w semestrze 2013/14 uwidoczniona została wyraźnie
różnorodność podejść uczestników do interpretacji strefy
progowej. Jakie interakcje występują na styku architektura, człowiek i technika, w jaki sposób przestrzeń progowa
inicjuje ruch w przestrzeni progowej, przyspiesza go i spowalnia, kieruje i prowadzi gości, pośredniczy między różnorodnymi strefami.

Prezentacja śródseminaryjna: Studenci przedstawiają swoje projekty
koordynatorowi seminarium i Peterowi Strobelowi z firmy Siedle

Tematy przewodnie seminarium w semestrze zimowym 2013/14
Zabytek
Willa, tradycja, przeróbka,
rodzina, doposażenie

Otwarcie
Studio, wgląd, single, konsumpcja,
zabezpieczenie z widocznością

Kompakt
Duży dom wielorodzinny,
mieszkanie w mieście, starannie
chroniona sfera prywatności,
wzmożona mobilność, całkowite
medialne powiązanie w sieci

Krajobraz
Dom na wsi, przestrzeń naturalna, ogród użytkowy, połączenie
przestrzeni zewnętrznej i wewnętrznej, rozległość, zwierzęta
domowe, miejsce dla gości

Gmina
Dom wielorodzinny, życie
we wspólnocie, mieszkanie
wielopokoleniowe, asysta
medialna, brak strefy progowej,
intymność

Strefa podmiejska
Dom jednorodzinny, samochód
o napędzie elektrycznym, silne
powiązanie samochodu i domu,
rodzina, rozgraniczenie funkcji
mieszkania i pracy

Dom własnościowy
Dom w mieście, powiązanie
mieszkania i pracy, kontakt
z przestrzenią publiczną

Bez samochodu
Dom wielorodzinny, mieszkanie
dwupokojowe, partnerstwo
życiowe, rower, wykształcenie
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Wzornictwo
dla wszystkich
Wspaniałe czasy dla wszystkich, którzy pragną
zmieniać świat. Postępy aktywnej inkluzji.
Architekci i projektanci pracują nad bezprogowymi
strefami dostępu i jednoznacznymi systemami
drogowskazowymi. W centrum uwagi znajdują
się haptyka i ergonomia produktów.

Tekst Oliver Herwig
Zdjęcia Tillmann Franzen
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Gość odwiedzający londyńską galerię Tate Gallery of Modern
Art, który przemierzył halę turbin zostaje nagle skonfrontowany ze schodami ruchomymi, które wydają się nie mieć
końca. Nie dziwi więc, że liczni zwiedzający maszerują do
windy, aby bezpośrednio dotrzeć do ekspozycji specjalnej
lub do kafeterii. Tablica informacyjna przed windą ostrzega:
„Celebrate your ability to use the stairs and please give priority to those who need to use the lifts.”. Niektórzy uśmiechają się na widok tego przyjacielskiego ostrzeżenia, a przecież
pomyślane jest ono całkiem serio. „Cieszcie się, że potraficie korzystać ze schodów ruchomych! Windę pozostawcie
tym, którzy jej naprawdę potrzebują.”. Nasz świat jest pełen
różnorakich barier, (niewidocznych) progów, drobnych
przycisków, nieprzejrzystych menu i nieczytelnych napisów.
A społeczeństwo starzeje się coraz szybciej. W Niemczech
w roku 2030 osoby liczące ponad 60 lat stanowić będą trzecią
część ludności. Dojrzali klienci oczekują więcej od produk
tów. Produkty muszą być proste, dobrze leżeć w dłoni i powinny działać w sposób oczywisty i sam przez się zrozumiały. Kluczem do osiągnięcia tego celu jest wzornictwo
uniwersalne: seniorzy i młodzież, osoby zafascynowane
techniką i przypadkowi użytkownicy muszą być traktowani
z równą powagą. Świat powinien być prosty, intuicyjny
i sam w sobie zrozumiały.
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W roku 1985 amerykański architekt Ronald L. Mace powiązał aspekty socjologiczne i wzornicze w swojej kampanii na
rzecz powszechnie dostępnego środowiska. Ten twórca,
który w dzieciństwie przeszedł chorobę Heinego-Medina,
nadał swojej idei miano uniwersalnego projektowania (Universal Design). Podczas gdy w Niemczech porównywalne
koncepcje uwypuklały przede wszystkim braki, Mace podążył drogą podkreślającą pozytywy. Naukowiec ten wyróżnił
siedem kryteriów pomocnych w udostępnieniu produktów i przestrzeni wszystkim ludziom: elastyczność, prostota
i intuicyjność użytkowania, informacje odbierane zmysłami,
minimalny nakład fizyczny, tolerancja na błąd, a także
„wielkość i miejsce niezbędne dla komfortowego dostępu
i użytkowania.”. Mace określił zasady, nie zaś reguły postępowania dla projektantów, co zadecydowało o atrakcyjności
jego podejścia. Proste i intuicyjne użytkowanie Mace charakteryzuje w następujący sposób: „Wykorzystanie wykreowanego przedmiotu jest łatwo zrozumiałe, niezależne od
doświadczenia, wiedzy, zdolności językowych i chwilowej
koncentracji użytkownika.”. Odpowiednio do powyższego
sformułował on pięć podstawowych zasad:

Pięć zasad Ronalda L. Mace na przykładzie Siedle
1 Unikanie kompleksowości
Mniej przycisków mechanicznych, jednoznaczne symbole:
Najważniejsze funkcje panelu wideo są widoczne na pierwszy rzut
oka, także wówczas, gdy wyświetlacz nie jest aktywny.
2 Uwzględnienie intuicji
Wyraźne kontrasty kierują dłoń do elementów obsługowych.
3 Wykorzystanie umiejętności czytania
Dla osób z upośledzeniem wzroku firma Siedle oferuje przyciski
oznakowane pismem Braille’a.

–	unikanie niepotrzebnej kompleksowości
–	konsekwentne uwzględnianie oczekiwań użytkowników
i ich intuicji
–	wspieranie szerokiego spektrum umiejętności czytania
i mówienia
–	wyróżnianie informacji odpowiednio do stopnia ich
ważności
–	wyraźne zasady dotyczące wprowadzeń i komunikatów
zwrotnych podczas użytkowania
„Universal Design” zapewnia wytyczne umożliwiające rozpoznanie dobrego wzornictwa na podstawie kilku dobrze
zrozumiałych zasad. Włączanie, aktywacja, rezygnacja z dyskredytacji i wykluczania grup adresatów, a już w żadnym wypadku grup obejmujących osoby starsze. Bowiem generacja
seniorów spowoduje zmiany w sposobie naszego postrzegania świata. Życzenia tej grupy i jej problemy stanowią ostrze
przełomu socjalno-wzorniczego, są katalizatorami nowego
pojmowania wzornictwa, w którym dobre wzornictwo zostanie wykorzystane jako pomoc dla orientacji w skomplikowanym świecie. Kto w przyszłości pragnie utrzymać się na
rynku, musi oferować coś więcej niż miłe aplikacje od pobrania. Nasz świat będą określały komfort i serwis.

Oliver Herwig
Doktor nauk humanistycznych Oliver Herwig studiował na Uniwersytecie
Regensburg, Williams College w Williamstown w Massachusetts, na
Uniwersytecie Illinois w Champaign-Urbana oraz na Uniwersytecie im.
Christiana Albrechta w Kilonii. Dzisiaj wykłada teorię projektowania w
Szkole Wyższej Wzornictwa w Karlsruhe i na Uniwersytecie Sztuki w
Linz, a także komunikację na HBB Basel.
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Stacje wewnętrzne Siedle
Projekt: Eberhard Meurer, 2003

4 Wyraźne reakcje zwrotne
Podświetlone symbole sygnalizatorów stanu wskazują osobom
z upośledzeniem słuchu, że dzwoni dzwonek wewnątrz domu,
że nawiązane zostało połączenie głosowe lub uruchomiony
mechanizm otwierania drzwi.
5 Oznakowanie zgodnie z hierarchią ważności
Przyciski obsługujące najważniejsze funkcje – nawiązanie łączności
głosowej lub otwieranie drzwi są wyróżnione przez wielkość lub
barwę, także po to, aby zapobiec ich niezamierzonemu naciśnięciu.
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„Progi to miejsca, w których rozgrywają się
wszystkie ważne zdarzenia, bowiem nigdzie indziej
to co z gruntu sobie obce nie spotyka się ze
sobą w sposób tak naturalny, łącząc i umożliwiając
powstanie czegoś nieoczekiwanie nowego.”
Andre Santer, ARCH+ features 7

ARCH+ features 23
23. edycja ARCH+ features poświęcona w całości rodzajowi budowlanemu folly została zorganizowana – odpowiednio do tematyki –
w pawilonie „Schinkel Pavillon”, w centrum Berlina, na tyłach
„Staatsoper”. Folly (z angielskiego „nonsens”, „szaleństwo”) oznacza
w architekturze obiekt służący w pierwszej linii celom dekoracyjnym;
jego rzeczywista funkcja odgrywa najczęściej drugorzędną rolę.
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1 BARarchitekten
2 Diébédo Francis Kéré
3 raumlaborberlin

ARCH+ features 22 Oda Pälmke

4	
ifau, Jesko Fezer,
Heide & von Beckerath
5 Florian Heilmeyer
6 ludloff + ludloff
7 Jürgen Mayer H.
8	
Inauguracja
EXPERIMENTDAYS
9	
Clemens Weisshaar &
Reed Kram
10 EM2N i Stephan Trüby
11 FAR i Georg Vrachliotis
12	realities:united i
Andreas Ruby
13	FAT Koehl, John Bock,
Nikolai von Rosen
14	Muck Petzet, Miroslav
Šik, Konstantin Grcic,
Erica Overmeer

„Próg stanowi rodzaj przełomu,
rodzaj przetworzonej percepcji.”

15 Arno Brandlhuber i
June 14
16	Rimini Protokoll
i Imanuel Schipper

Nikolaus Hirsch, ARCH+ features 23

17	FAR, Skene Catling i
Maren Harnack
18 Urban Catalyst
19	Kim Förster na temat
sieci Petera Eisenmana
20	Think Global – Build Social;
z Andres Lepik
21 Kuehn Malvezzi
22 Oda Pälmke
23	Folly; z Nikolaus Hirsch,
Philipp Misselwitz, Felicity D. Scott,
April Lamm, Eyal Weizman

Pełną dokumentację ARCH+
features zamieszczono w portalu
www.siedle.de.

ARCH+ features 15
Arno Brandlhuber i June 14

Począwszy od roku 2009 czasopismo ARCH+ i przedsiębiorstwo Siedle nawiązały ścisłą współpracę, stanowiącą wynik
wspólnego zainteresowania architekturą strefy progowej.
Współpracę tę zapoczątkował atlas progów. W tym atlasie
czasopismo ARCH+ opublikowało po raz pierwszy rozległy
przegląd elementów strefy progowej w architekturze, bazujący na wynikach badań naukowych przeprowadzonych przez
naukowców Wyższej Szkoły Technicznej (ETH) w Zürichu.
Począwszy od roku 2010 firma Siedle bierze udział jako
partner inicjatywny w platformie dyskusyjnej ARCH+ features.
ARCH+ przedstawia w ramach szeregu prezentacyjnego pokolenie nowatorskich architektów i autorów analizujących
aktualne wydarzenia zachodzące w architekturze.
Ta współpraca otwiera firmie Siedle wgląd we współczesne warunki produkcyjne architektury i zapewnia ważne impulsy dla innowacji. Siedle jako przedsiębiorstwo rodzinne
zajmuje się intensywnie tematyką strefy przejściowej między przestrzenią zewnętrzną i wewnętrzną i pytaniem, jak

zmienia się znaczenie tej strefy progowej. Z tego względu
aspekty strefy progowej są zawsze przedmiotem dyskusji
prowadzonych w ramach ARCH+ features. Podczas gdy na
przykład dla architektów BAR przyłączenie budynku do sieci komunikacyjnej może oddziaływać katalityczne, Diébédo
Francis Kéré kreuje w Afryce strefy przejściowe z ocienionymi pomieszczeniami progowymi. Dla Ody Pälmke ta
„przestrzeń wejściowa jest być może nawet najważniejsza
w całym domu, gdyż w niej pozostawione zostaje wszystko
to, co zostało przyniesione z zewnątrz, tworząc warunki dla
nowej orientacji”.

Biennale architektury 2014
Z okazji otwarcia Biennale Architektury 2014 ARCH+ i firma Siedle
organizują forum ARCH+ feature w niemieckim pawilonie w Wenecji –
z komisarzami generalnymi niemieckiego przedstawicielstwa, Alexandrem
Lehnererem i Savvasem Ciriacidisem, i dyrektorem naukowym Biennale,
Stephanem Trüby.
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W parlamencie
rzeczy
Komunikacja w funkcji nowej
architektury bezpieczeństwa.

Tekst Anh-Linh Ngo
Ilustracje Sandra Lisson

„Powietrze miejskie czyni wolnym.“ Ta średniowieczna zasada prawna pierwotnie oznaczająca uwolnienie mieszczan od
pańszczyzny nawiązuje w czasach nowożytnych coraz częściej do atrakcyjności życia w mieście. W Średniowieczu wolność osobista była związana z anonimowością miasta, odczuwaną jako wyzwolenie od ściśle powiązanej społeczności
wiejskiej. Wątła równowaga między tęsknotą za wolnością
i potrzebą bezpieczeństwa nigdzie indziej nie manifestowała
się tak silnie, jak za murami średniowiecznych miast. Tylko
ci, którzy pokonali ten próg, osiedlając się na obszarze otoczonym murem miejskim mogli doświadczyć wolności. Mury
miejskie już dawno należą do przeszłości, wolność wydaje
się bezgraniczna. Internet i sieci cyfrowe pozwoliły na poko-

nanie dalszych fizycznych granic. Mury, które chronią naszą
prywatność nie są już dłużej materialne. W miejsce murów
przeciwpożarowych bezpieczeństwo zapewnia dzisiaj komputerowa zapora ogniowa firewall. Wraz z poziomem wolności wzrosły także wymagania dotyczące bezpieczeństwa.
Architektura bezpieczeństwa w miejscach progowych, które
przez stulecia miały postać liniowych znaków granicznych
(granice państwowe, mury miejskie) i punktowych stacji kontrolnych (brama miejska, drzwi wejściowe do domu) rozrosła
się do postaci nieograniczonej cyfrowej przestrzeni progowej
trudnej do kontroli. Ponieważ każdy jest połączony z każdym
liczba progów, liczba przejść i interfejsów narażonych na ingerencję wzrosła do poziomu trudnego do ogarnięcia.
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Faktyczna rewolucja tak często przywoływanej
wizji społeczeństwa informacyjnego: na horyzoncie
rysuje się nowy rodzaj społeczeństwa utworzonego
przez liczne powiązania między istotami ludzkimi
i istotami nieosobowymi.
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Internet rzeczy
Dzięki mobilnemu Internetowi i inteligentnym telefonom
cyfrowym wzajemne powiązania praktycznie w dowolnym
miejscu obejmują dzisiaj już nie tylko ludzi. Konkretnie oznacza to, że obecnie jesteśmy w stanie przekraczać stale i w
każdym miejscu próg między przestrzenią rzeczywistą i wirtualną. Obok „Internetu ludzi“ istnieje już od dawna także
„Internet rzeczy“. Rozumiemy pod tym wirtualne powiązanie
fizycznych obiektów za pośrednictwem sieci cyfrowej. Zdaniem specjalistów następnym wielkim krokiem ucyfrowienia
rzeczywistości po ofensywie sieci społecznych jest przyłączenie do wirtualnego świata realnych obiektów, produktów
i przedmiotów: rzeczy komunikują się z rzeczami.
„Internet rzeczy“ będzie obejmował w przyszłości wszystkie „inteligentne“ urządzenia, które będą nie tylko powiązane siecią wewnętrzną, lecz także połączone z Internetem.
Tym samym można będzie z dowolnego miejsca sterować
urządzeniami domowymi i wyposażeniem komunikacyjnym
w budynkach, co otwiera nowe możliwości nie tylko z punktu widzenia wygody, lecz także ochrony klimatu. Budynek
ze wszystkimi przyłączonymi urządzeniami stanie się tym samym częścią wielkiej inteligentnej sieci Smart Grid, samoregulującej się przez automatyczną analizę zapotrzebowania
i zużycia zasobów z zapewnieniem optymalizacji efektywno
ści energetycznej budynku. Także ze względu na rozwój demograficzny w warunkach starzejącego się społeczeństwa
wykorzystanie takich sieci w służbie zdrowia nie stanowi już
dłużej odległej wizji, oferując możliwości pomiaru i przesyłania informacji o funkcjach organizmu oraz nadzoru działania urządzeń medycznych przez Internet.
Faktyczna rewolucja tak często przywoływanej wizji społeczeństwa informacyjnego: na horyzoncie rysuje się nowy
rodzaj społeczeństwa utworzonego przez liczne powiązania
między istotami ludzkimi i istotami nieosobowymi. Dokładnie taki obraz społeczeństwa wyobraża sobie francuski filozof, socjolog techniki i teoretyk nauki Bruno Latour, gdy
mówi o „parlamencie rzeczy“. Społeczeństwo nie czyniące
rozróżnień między człowiekiem i rzeczami, naturą i kulturą,
polityką i techniką, jest utworzone przez wzajemnie wpływających na siebie aktorów, połączonych w spójną całość
wspólnymi zależnościami. W tym rozumieniu świat społeczny byłby zespołem zarówno ludzkich, jak i pozaludzkich
„delegatów“, dysponujących własnym, prawnie usankcjonowanym głosem. Latour wskazuje tym samym na etymologiczne znaczenie słowa rzecz, niem. Ding, mającego swój
źródłosłów w germańskim Thing na oznaczenie zgromadzenia ludowego lub sądowego. Rzecz nie jest tym samym niemym obiektem, lecz częścią społecznego dyskursu.

Przyszłość komunikacji
W centrum takiego rozwoju stoi kognitywna sfera bazująca
na wymianie danych, bez rozróżnień między ludźmi i rzeczami. Bowiem nie tylko człowiek, lecz także przedmioty wyposażone w czujniki będą w przyszłości wytwarzały nieprzerwany strumień danych wymagających rejestracji, opracowania
i analizy. Wszystkie nasze działania pozostawiają w końcu
niewidoczny strumień danych. Już dzisiaj systemy komputerowe monitorują strumienie ludzi, materiałów i informacji,
sterują ich ruchem i zapewniają ich bezpieczeństwo.
Tym samym bezpieczeństwo nie jest już dłużej do pomyślenia bez bezpieczeństwa danych. Im więcej danych
wytwarzamy i przesyłamy, tam silniejsze jest dążenie firm
i instytucji państwowych do przechwytywania takich informacji: dążenie do wyekstrahowania wartościowych informacji z ogromu danych narastających z każdą sekundą. Jeśli
jednak w niedalekiej przyszłości rzeczy będą mogły ujawnić
tak wiele naszych sekretów, począwszy od rytmu naszego
serca, aż po nasze prywatne nawyki, ważną rolę uzyskają
cyfrowe progi oddzielające nas do wirtualnej przestrzeni.
W tym rozumieniu firma Siedle przyznaje poprzez system IP
Access także strefie progowej jedno prawo głosu w „w parlamencie rzeczy“. Peter Strobel, kierownik działu komunikacji
w firmie Siedle, podsumowuje ten rozwój w następujących
słowach: „Firma Siedle rezygnuje z bezpieczeństwa świata
systemów dedykowanych, aby zyskać wolność jaką niesie
nieskrępowana komunikacja. Równocześnie wolność wirtualnego świata przejmuje rolę instrumentu zapewniającego
bezpieczeństwo na fizycznym progu.“ Ten paradoksalny rozwój, który łączy ze sobą świat wirtualny i realny, stanowi niejako odwrócenie zasady średniowiecznego muru miejskiego.
Przenikanie obszarów życia powoduje rozmycie progów
nie tylko między wirtualnością i rzeczywistością, lecz także
między wnętrzem i zewnętrzem, sferą prywatną i publiczną.
Z tego też względu musimy nie tylko nauczyć się stale na
nowo definiować progi, lecz także wciąż na nowo analizować powiązania w sieci, jako część publicznej przestrzeni.

Anh-Linh Ngo
Architekt Anh-Linh Ngo jest redaktorem międzynarodowego magazynu
dla architektów ARCH+. Jest on współinicjatorem i współkuratorem
różnych projektów ekspozycyjnych, naukowych i wydarzeń artystycznych w kontekście aktualnych tematów architektonicznych, obejmujących m.in. udział ARCH+ w projekcie documenta 12 magazines
oraz realizację „Atlasu progów“ ARCH+, powstałego przy współpracy
Wyższej Szkoły Technicznej (ETH) w Zurychu.
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Dawne więzienie,
Gernsbach

Podejście
zachowawcze
W przekształceniu przeznaczenia użytkowego leży
nie tylko potencjał twórczy, lecz także ekologiczny,
a nawet ekonomiczny. Przedsiębiorstwo Siedle
wykorzystuję tę wiedzę od wielu lat.

Przebudowa, gospodarka zasobami budowlanymi, zachowanie substancji. Można by mniemać, że uwaga poświęcana tym tematom jest odwrotnie proporcjonalna do skali
ich ważności. Muck Petzet, który temat przebudowy obrał
jako motyw przewodni niemieckiego pawilonu ekspozycyjnego na ostatnim biennale architektonicznym ocenia jako
absurdalne rozpowszechnione bagatelizowanie niemal 80
procent substancji budowlanej.
I nie jest w takim podejściu odosobniony. Architekt Arno
Brandlhuber zademonstrował na przykładzie antywilli pod
Poczdamem, że rozmyślne zaniechanie może być architek
tonicznym przymiotem. Architekt ten stworzył w murach
starej fabryki strefy mieszkalne, które synchronicznie
z porami roku odmykają się na zewnątrz lub powracają do
swojego pierwotnego ogrzewanego rdzenia. Tworzą tym
samym interesującą formę adaptacyjnej strefy progowej jako przeciwstawienie renowacji, która przez izolację cieplną,
wentylację i towarzyszące im systemy regulacyjne mnoży
technologiczne byty – przy wysokim wykorzystaniu zasobów,

co świadczy, że w zachowaniu substancji leży potencjał ekologiczny, a także ekonomiczny.
Siedle wykorzystuje tę wiedzę w praktyce już od dawna.
Pojmujemy nasze produkty jako przeciwwagę dla obsolescencji i nieuniknionej degradacji. Obiekty referencyjne renowacji, takie jak dawne więzienie w Gernsbach pokazują
w jaki sposób systemy Siedle przyczyniają się do zachowania pierwotnego charakteru obiektu. Aby nie dopuścić do
uszkodzenia starego muru instalacje wewnętrzne zostały zainstalowane na ścianie bez naruszenia ich substancji,
przewody ułożono w fugach muru, a wyposażenie techniki
komunikacyjnej oraz skrzynki na listy w wersji wolnostojącej
ustawiono przed wejściem głównym.
Potencjał utrzymania wartości manifestuje się nie tylko
w sposobie podejścia do starej substancji budowlanej.
Myślenie w kategoriach trwałego rozwoju znajduje wyraz
także w zachowaniu wiedzy i technologii. Pracownicy w naszym serwisie zakładowym zachowują know-how Siedle od
wielu dziesięcioleci.
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Dawne więzienie,
Gernsbach
Grube mury z piaskowca,
zdeptane stopnie, kraty
i masywne drzwi: historyczna
substancja została zachowana
także wewnątrz obiektu.
Dzięki starannej renowacji
zapewniono jednak wygodę
odpowiadającą nowoczesnym
normom mieszkaniowym.
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Serwis zakładowy
Siedle
Pracownicy serwisu
zakładowego zachowują
know-how firmy Siedle
od wielu dziesięcioleci.

Jak długo możliwe
będzie jeszcze naprawianie urządzenia Siedle?
Dłużej niż wszelkich
innych urządzeń.
Jedno z wielu zapytań, które trafiają do naszego serwisu zakładowego brzmi: Jak długo możliwe będzie jeszcze naprawianie urządzenia Siedle? Prosta, lecz niemal zawsze trafna
odpowiedź: dłużej niż wszelkich innych urządzeń. Czasami
jednak konieczne jest bliższe rozważenie przypadku. Z jakim
urządzeniem mamy do czynienia? Czy dostępne są nadal
wszystkie wymagane części? Dla bardzo wielu produktów
zapewniamy warunki umożliwiające naprawę jeszcze po
upływie dziesiątków lat. W innych wypadkach stawiamy do
dyspozycji klienta aktualne urządzenia zamienne.
Taka postawa oznacza ekonomiczność w najlepszym znaczeniu tego słowa. Także instalacje 30- i 40-letnie nadają się
jeszcze w większości przypadków do naprawy. Firma Siedle
zawsze próbuje dopomóc klientom i zapewnić produkt zastępczy. Najczęściej z powodzeniem, czasami jednak nawet
specjaliści muszą dać za wygraną, bowiem pewne specjalne części elektroniczne lub mechaniczne są już dzisiaj po

prostu nie do zdobycia. Decydujące znaczenie ma jednak
nie pojedyncza część zamienna, lecz możliwość zachowania zainstalowanych wysokowartościowych systemów. Kto
na przykład dysponuje instalacją 6+n z lat sześćdziesiątych
ubiegłego wieku, może dzisiaj dokupić do niej aktualne telefony i stacje wejściowe.
W przypadku potrzeby rozstrzygnięcia między naprawą,
a nowym produktem decydującymi kryteriami są pracochłonność, stan urządzeń, zakres uszkodzeń i podatność na
awarie. Nasz serwis nie tylko wykonuje naprawy, lecz także
doradza naszym klientom, nieraz bowiem montaż nowej
instalacji jest wyjściem po prostu bardziej ekonomicznym.
Także w takim przypadku firma Siedle oferuje różnorodne
możliwości. Poprzez wykorzystanie zestawów modernizacyjnych i nowoczesnej techniki magistralnej można nadal
użytkować istniejące obudowy i oprzewodowanie.
Utrzymywanie zapasu części zamiennych, mocy przerobowych i maszyn dla umożliwienia pokrycia zapotrzebowania
na części zamienne także po upływie wielu lat jest oczywiście
związane z kosztami. Poniesione nakłady są jednak opłacalne. Gdy klient decyduje się na skorzystanie z usług serwisu
zakładowego pomagamy mu zaoszczędzić wiele pieniędzy.
Firma Siedle chroni inwestycje klienta. To także jeden z powodów, aby nie kierować się wyłącznie ceną zakupu. Rzeczywiste koszty ujawniają się dopiero po latach. To oczywiście
ogromna różnica, czy w przypadku uszkodzenia wymagana
będzie wymiana pojedynczego urządzenia za 100 euro, czy
też kompletnego systemu o wartości wielu tysięcy euro.
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Z całego
serca
Horst Siedle określa samego siebie jako przedsiębiorcę
i liberała. Minister gospodarki kraju związkowego
Badenia-Wirtembergia nazwał go „wybitnym
przedstawicielem naszej społeczności“. Co wyróżnia
takich ludzi spośród innych, to potrzeba poświęcenia
się wyższemu celowi: odpowiedzialności.
Tekst Peter Strobel
Zdjęcia Tillmann Franzen

Horst Siedle
Dyrektor przedsiębiorstwa
od roku 1970 i przedsiębiorca
kierujący firmą rodzinną
w siódmym pokoleniu.
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„Jestem obywatelem świata, Europejczykiem i Niemcem – ale
w sercu jestem obywatelem mojego miasta Furtwangen.“
W ten sposób Horst Siedle odpowiedział na pytanie, gdzie czuje się naprawdę w domu. A kiedy jeden z dziennikarzy zapytał
co wyróżnia idealnego pracownika, odpowiedź brzmiała: „To
taki, który na co dzień jest w przedsiębiorstwie nie tylko głową,
lecz także sercem.“ Te zdania najlepiej charakteryzują Horsta
Siedle – przedsiębiorcę, polityka komunalnego, sponsora, darczyńcę i kolekcjonera sztuki. Czego się podejmie czyni z zaangażowaniem, pasją i przekonaniem – z głębi serca. Tylko w ten
sposób można wytłumaczyć, dlaczego przedsiębiorstwo prowadzi produkcję wyłącznie w Furtwangen, w głębokim Szwarcwaldzie. To jest też powodem dlaczego ten przedsiębiorca
z takim przekonaniem działa dla dobra swojej rodzinnej ziemi.
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„Gdy wiedzie się Siedle, dobrze idzie także jego ludziom.“
Tę prostą myśl sformułował fachowiec zatrudniony w firmie
zapytany przez ekipę telewizyjną o receptę na sukces, który
zespala świat Siedle. I fakty potwierdzają to spostrzeżenie. Nikt
nie pamięta, aby pracownikowi wypowiedziano kiedykolwiek
pracę ze względów podyktowanych potrzebami reorganizacji
przedsiębiorstwa. Utrzymanie miejsc pracy jako najwyższy cel
to jeden z zapisów w kodeksie przedsiębiorstwa. Począwszy
od roku 1977 wszystkim pracownikom firmy Siedle przyznano
udział w zyskach przedsiębiorstwa. Kto pracuje w firmie przez
10 lat nabywa uprawnienia do renty zakładowej finansowanej
przez przedsiębiorstwo. A kto pozostał wierny zakładowi 25
lat, zostaje nie tylko uhonorowany, lecz także uzyskuje członkowstwo w „Klubie jubilatów“. Pracownicy odpłacają za takie
traktowanie godną podziwu lojalnością. Kto nie jest traktowany jako czynnik kosztowy, nie zachowuje się jako taki. Różnicę
można ocenić na przykład na podstawie statystyki chorobowej, atmosfery w zakładzie, a także na podstawie zaangażowania i dokładności w pracy. Horst Siedle zawsze dostrzegał tę
zależność i z tego powodu jest nie tylko „dobrym człowiekiem
z Furtwangen“, jak nazwano go na łamach pewnego magazynu gospodarczego, lecz także mądrym dyrektorem, świadomym tego, jaką wartość ma czynnik produkcyjny – człowiek.

Historia przedsiębiorstwa
rodzinnego obejmuje
siedem pokoleń i sięga
260 lat wstecz.

W sercu obywatel Furtwangen
Jako przykład może posłużyć historia centrum logistycznego,
które oddano do użytku w roku 1994. Zanim jeszcze podjęto prace projektowe szef firmy postanowił, że jako lokalizacja
w grę wchodzi jedynie Furtwangen. Wielu, także we własnej
firmie, było zdania, że postradał zmysły: centrum logistyczne
z dala od autostrady, bez połączenia z siecią kolejową i daleko
od lotniska! Siedle pozostał nieugięty i w ten sposób powstało
50 nowych miejsc pracy, także przy budowie znalazło zatrudnienie wielu mieszkańców Furtwangen, tutaj pozostała także
wartość dodana związana z tą inwestycją. Horst Siedle pojmuje lojalność w stosunku do miejsca, w którym firma ma swoją
siedzibę, jako odpowiedzialność, której powinien być zobowiązany każdy przedsiębiorca. Dobre gospodarowanie jest dla
tego przedsiębiorcy z przekonania nie tylko kwestią bilansów.
Wprawdzie także i w jego mniemaniu przedsiębiorstwo powinno pracować zyskownie, ale zysk nie powinien być celem
samym w sobie, lecz służyć także realizacji innych celów: służyć
ludziom i światu, w którym żyjemy.

Wielkie dziedzictwo, imponujący bilans
Historia przedsiębiorstwa rodzinnego obejmuje siedem
pokoleń i daje się prześledzić wstecz na przestrzeni ponad
260 lat, aż do odlewni, w której Mathäus Siedle wytwarzał
dzwonki i inne części dla szwarcwaldzkiej manufaktury zegarmistrzowskiej. W XIX wieku firma Siedle zyskała rangę
pioniera elektrotechniki i była jednym z pierwszych producentów telefonów w Niemczech. Na początku XX wieku
przedsiębiorstwo wyspecjalizowało się w produkcji wyposażenia domofonowego dla mieszkań i budynków, która do
dzisiaj tworzy główny trzon działalności przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorstwo stale pozostawało w rękach rodziny i było
kierowane przez jej członków. Nie bez korzyści dla firmy:
przedsiębiorca, szczególnie pokroju Siedle, jest zawsze
czymś więcej niż dyrektorem. Myśli w kategorii pokoleń,
a nie sprawozdań kwartalnych – utrzymanie przedsiębiorstwa
na kursie znaczy dla niego więcej niż szybki zysk. Że taka
postawa wcale nie wyklucza wzrostu i rozwoju dowiódł
w sposób dobitny Horst Siedle. W roku 1957 rozpoczął pracę
w przedsiębiorstwie liczącym 93 pracowników i osiągającym
obroty 0,75 milionów euro. Dzisiaj Siedle jest liderem rynkowym w Niemczech i w części Europy zatrudniając 5-krotnie
więcej pracowników i osiągając 100-krotnie wyższe obroty.

Maurice Rosenkranz
Pracownik linii montażowej
w nowoczesnej manufakturze
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Koncepcja i kierownictwo artystyczne
Meiré und Meiré, Köln
www.meireundmeire.de

Wizualizacja 3D
twentyfourpixel
Moving Elements

Druk
Bechtle Druck & Service
GmbH & Co. KG, Esslingen

Postprodukcja
Pink-it
Sevengreen

Spotkanie z Siedle
Z pełnym bogactwem
funkcji i koncepcji wzorniczych systemów Siedle
można zapoznać się
w naszym ośrodku ekspozycyjnym lub u partnerów
programu Siedle-Studio.
Adresy i dane kontaktowe
wskazano pod adresem
www.siedle.pl/adres.

Kolory, materiały, powierzchnie
i zawartości treściowe ekranów
przedstawiono w przybliżeniu.
Z tego względu przedstawienie
to jest niewiążące. Zastrzegamy
sobie prawo wprowadzania zmian
podyktowanych potrzebami
postępu technicznego.
Apple, iPad and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in
the U.S. and other countries. App
Store is a service mark of Apple Inc.

„Za progiem czekają nas
ciekawe czasy.“
Gabriele Siedle

Polska
S. Siedle & Söhne
Telefon- und
Telegrafenwerke OHG
Telefon +48 880010622
Telefon +49 7723 63-568
Telefaks +49 7723 63-72451
www.siedle.pl
info@siedle.pl
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