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Tecnologia

L'empresa vilanovina Coshme (Construccions d'Habitatges del
Mediterrani) ha iniciat una promoció de 16 cases intel.liqents que
inclouran grans avances tscholóqics quant a la seguretat, comoditat
i estalvi energétic, Entre d'altrss possibilitats, a lescases nintel.ligents"

. . ..
es podran controlar els electrodoméstics per teíeton, el propietarí de
la casa sera avisat perteléfon en cas s'incendi o fuita de gas i aigúa,

, .' r ''1 ·>~I'rl' ·l .~ ••"-, " -". 1·1 ., ), ,"
i sera possible controlar la temperatura ae les diterénts habitacions
de la casa per separát. El preu deis habitatges és d'uns 30 milions:~

Controlar els electrodornestrcs per teleton, una de les apncacionsoe la dornótica

Una,em resa:!vil~"nv·na inicia una~'~>"fO~'~'.. '~.,. .~

pro ció de'~cas,s,in e .Ii e
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al confort de I"habitatge és la
possibilitatde controlar i progra-
mar els aparells electrodomés-
tics de la casa a través del te-
'Iefon, Aquest sistema' perrnet
governar tarnbé la caletacciói
l'aire condicional. Aixi, I"usuari
pot posar en marxa els siste-v
mes de calefacció o refrigeració ",
des bel,trebali oqualsevo: alire: ',~
1I0c, ,a!.I'hoi:'a;qÚ"e:;ho ,creguV::'
oportú, per .tal de trabar la casa '
, a la temperatura desüjada. :

Una empresa de Vilanova i
la Geltrú ha posat en marxa la
construcció de 16 cases
"intel.ligents", que incorporaran.
volucionaris sistemes.de se-
.rrstat i importants millares en'

la comoditat i I"estalvi energetic,
com el control deis aparells
electrodomestics per telaton o
la detecció d'incendis i fuites de
gas i aigua i el posterior avIs
telefónic al propietari de la casa.

La promoció, que porta a
terme I'empresa vilanovina
Coshme, és la primera de les _ , -.
seves característiques a tot
Catalunya iesconstruirá al barri
del Molí de Vent.

,~COMODITAT '

SEGURETAT

Les naves cases "íntel.!l-
gents" permetran al propietari
climatitzar cada' habitació de
manera independent, per evitar
canvis bruscos de la temperatu-
ra ambieni. El termostat a cada
habitació evita que la calefacció . '
sigui hornoqénta a tata la casa. ,
, Un' deis aspectes més des-
tacats pels responsables de
I"empresa Cosnrne, Just Parés i

',Pilar de Tera, és I'a'illamenttotal
de I"habitatge, tant acústic com

'termic: d'aquesta manera
s'evlta que la caletacclo pro-
pia .escalfl la casa del veí,
perdent-se part de I'energla,
,Una altra de les innovacions

és l'existéncia d'un aspirador
central, amb presas a cada ha-
bitació.Tots els comandaments
deis aparells electrodomestics
poden governar-se rnitjancant
la veu.

El sistema de seguretat, in-
trusisme i robatori que incor-
poraran els nous habitatges in-
clou, a més de I'avis intern a
I"ocupant de la casa, la realit-
zació de deu trucades ¡elefÓni-
ques, avisant de la incidencia al
propietari, policia, bornbers.
etc., rnítlancant una veu pre-
enregistrada.

La detecciód'incendis, fuites
de gas i aigua, a més de l'avis
, "nic, interromprá autorná-
"--..,..Ient el subministre per

evitar problemes majors.
O'aquesta manera, la casa
"detectara", perexemple, si algú
s'ha deixat una aixeta oberta, i
procedirá a tallar el subministre
d'aigua perevitar una inundació.

Els possibles robatoris o in-
trusions seran controlades a l.'aproñtament máxim de les
través de diverses cameres de iilrife's eléctriques nocturnes és
video, que es poden instal.lar, a ona aitra de les possibilitats que
més de la porta o'ernrada, al ,oféréix í'apljcació de la cornóu-
garatge o en qualsevol habita- _ ea en 'la nova promoció de ca- ,
ció. Aquest sistema permet ses "intel.ligents".Els electro-
controlar, a més deis accesos a dornestlcs poden proqrarnar-se
la casa, I'habitació deis nsns.: '¡3er,(J~Cionar de nit, aprofitant
per exemple, o la d'una perso- les récl'úccions en res tarifes de .'
na malalta.Una altra de les in- 'l_áIl4~~qUe arriben a ser o'un 55
novacions tecnológiques ..,PP.~,~J.,~!','., .
d'aquestes cases és I'alarma ',,'~ t:a~G¡¡lefacció pot treballar
médica. A través d'un sistema "ta'!J~~~¡'¿.~fer~0,tmeot durant la
de control remot, I'usuari pot '. mt, J~'Sl\:!;eestá dotada d'un SIS-
avisar autománcarnent per te- 'l!¡ma'1d:~cumulació' d'energia.
lefon en cas de malestar lisic L'estalvieconomicés,d:fquesta
sobtat. Una altra de les possi- manera! elevat.
bilitáts d'aquest sistema és la t.a promoció, que porta per
d'avisar des de l'interior de norn Mont-Mar Residencial,
I'ascensor, tant a I'exterior (a ' .consta'ds 16 habitatges de 230
travésdeltelefon)com~I'in_terior'; 'a"~70metres'quadrats, a distn-
de la casa (par un micrófon). ""biJirpelfuturpropietari,ambjardi
Tot el sistema funciona encara propi i jardí comunitari, piscina i
que el telefon esligul despenjat. garatge soterrat. El preu de les

La principal tnnovacló quant cases, segons I'empresa cons-
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Just Parés ás "arquitecto técnic responsable· 00 la promoci6 Mont·Mar Resicienciá, DIARI

tructora, rondará els 30 milions
de pessetes. La incorporació
deis avsnccs tecnológics de la
cornóuca encareix el preu de la
vivenda en un 10 per cent, se-
gons els responsables de
Coshme.

Le$ cases estan prepara-
des també per Incorporar les
Innovaclons tecnol6glques
que es produelxln en un tu-
tur, afirma Just Parés.
O'aquesta manera, tot i que no

s'ofereix encara al propietáii¡;' rnés profá en qüestions infor~
els habitatges podran gaudi . ' ,¡natfues:o tecnológiques: ..
sistemes de telecoriiimicac "f. apó, segons Coshrne,
al tres aplicacions cornonoú Ist~x"!i.rJa 200.000 riabitat-'
Pilar de.Tera assenyala q'¡~: sil~~quest tipus, mentre qué,
socletat encara no esta prl!':. F.ragr;;l: n'hi ha uns 20.000.'"
parada per uttlltzar les mulll' ",' stáÜis'panyol,la domótica és!
pIes aptlcaclons de la dom~,. 'una 'tei:6nologia que es troba
tlca que es conelillO [a avul ,.:¡ encaraa les beceroles. Nornés
en dla: Per aixó, tots els 'co-" i,algurls:grans edificis d'oficines
mandaments de les cases han incorporat els sofisiticats
"intel.ligents" s6n d'una extre- . sistemes de seguretat i confort
mada senztlíesa, apta par al que ja es coneixen.


