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systemów produkcji, magazynowania i zarządzania 
energią, w tym energią pochodzącą z odnawialnych 
źródeł energii, systemów ostrzegawczych przeciw-
pożarowych, rozwiązań w zakresie ochrony mienia 
i osób, najróżniejszych systemów monitorujących  
w sektorze transportu i mnóstwo innych. Wśród cie-
kawych rozwiązań znalazły się propozycje Bosch do 
zastosowania w szpitalach. Jako producent najróż-
niejszego rodzaju sensorów i kamer opracował syste-
my związane z szeroko pojęta automatyką budynku,  
a więc kontroli i sterowania światłem, dostępem do 
określonych stref szpitala dla uprawnionego per-
sonelu, systemy monitoringu wideo wyjść, koryta-
rzy, alarmowe czy przywoławcze dla pacjentów itp.  
Te właśnie produkty Bosch pracują już z powodze-
niem w szpitalach rozsianych po całym świecie.
Wśród innych ciekawych tematów poruszonych przez 
dr Stefana Hartunga były stacjonarne magazyny ener-
gii rozwiązujące jedno z wyzwań stawianych przez 

energię odnawialną, czyli co należy zrobić z energią, 
która została wygenerowana, ale nie jest potrzebna 
od razu? Sporo czasu poświęcone zostało omówie-
niu konkretnych „usług smart” oferowanych przez 
Bosch jak np. systemowi analizy zachowań klientów 
w sklepach, usłudze wykrywania awarii wind zanim 
spowodowane zostanie rzeczywiste uszkodzenie, 
planowania ich konserwacji i zarządzania nimi, apli-
kacji dla bezpiecznego parkowania dla ciężarówek, 
w której operatorzy parkingów mogą oferować miej-
sca, które są dostępne na platformie online.
Duże znaczenia dla Bosch ma też ochrona danych. 
Zapewnia on przetwarzanie danych i informacji otrzy-
manych od klientów w sposób budzący zaufanie.
Druga część briefingu prasowego obejmowała warsz-
taty ekspertów z wymienionych dziedzin bądź w sek-
torze budownictwa mieszkalnego lub budownictwa 
przemysłowego. Tu mieliśmy okazję poznać więcej 
szczegółów konkretnych rozwiązań.

Eksperci oceniają, że obecnie 6 miliardów urzą-
dzeń jest już ze sobą połączonych (zdalnie sterowa-
nych). Do 2020 r. liczba ta ma przekroczyć 20 mld. Ist-
nieje nawet specjalnie określenie tej współpracy  
i kontroli rzeczy przez sieć – IoT (rozumiane jako Inter-
net Rzeczy). „Inteligentny” świat nie jest jedynie wizją 
przyszłości, ale istnieje już dziś w naszych domach, 
budynkach komercyjnych i użyteczności publicznej. 
Bosch oferuje bardzo szerokie spektrum urządzeń 
i rozwiązań znajdujących zastosowanie w najróż-
niejszych obszarach termotechnologii, systemów 
zabezpieczeń, rozwiązań energetycznych i budow-
lanych, rozwiązań w zakresie magazynowania ener-
gii, inteligentnych domów, rozwiązań serwisowych  
i rozwiązań marketingowych. Co ważne w tworze-
niu tych produktów czy usług wielką wagę przykłada 
do możliwości zarządzania nimi i kontrolowania ich 
zdalnie przez odpowiednie oprogramowanie (aplika-

cje). Wszystko to ma na celu zapewnienie komfortu  
i bezpieczeństwa użytkowania oraz szybkości reakcji. 

Co więc będzie udziałem koncernu Bosch? Praktycz-
nie… wszystko: od kontroli oświetlenia ulic, wind, 
systemów monitoringu m.in. parkingów, garaży, 

Co roku koncern Bosch organizuje briefing prasowy dla dziennikarzy z całej Europy, 
na którym prezentowane są trendy, nowe rozwiązania i przyszłość w obszarze Energy 
and Building Technology. Tym razem event ten odbył się 5 października w Kolonii,  
w bardzo ciekawym miejscu… na stadionie RheinEnergieStadion i ukierunkowany 
był na zastosowanie rozwiązań smart w miastach i budynkach mieszkalnych.

Bosch stawia na rozwiązania smart
Ze spotkania prasowego

Głównym punktem spotkania pra-
sowego była prezentacja dr Stefana 
Hartunga, członka zarządu firmy Ro-
bert Bosch GmbH. Wśród najciekaw-
szych omawianych przez niego tema-
tów było zaprezentowanie koncepcji 
„smart cities” – miast, które już po-
wstają i w których tworzeniu Bosch 
ma i będzie miał znaczący udział.
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