
26 dolarów, które zmienią Twój świat
Wyobraź sobie czujnik zapakowany w stylową plastikową (PVC) obudowę wielkości gumki do ścierania 
ołówka. Instalujesz to coś, gdzie chcesz. Działa półtora roku na jednej baterii. Wysyła dane dotyczące 
np. temperatury czy nasłonecznienia wprost na Twój smartfon, a odczytujesz je za pomocą dedykowanej 
bezpłatnej aplikacji mobilnej. To jeden z tych projektów, o których Steve Jobs mógłby powiedzieć, że jest 
połączeniem technologii i sztuki. W dodatku pochodzi z Polski.

Zrealizować pomysł o czujniku i aplikacji na smartfon postano-
wiło trzech Polaków: Bartłomiej Zimny, Andrzej Pawlikowski 
i Wojciech Bąk. Jak mówią, chcą, by wymyślony przez nich pro-
dukt stał się prostym, nowoczesnym, a przede wszystkim przy-

datnym rozwiązaniem dla wszystkich. W tym celu założyli w USA spółkę 
Clime Inc., a samo urządzenie nazwali po prostu clime. 

DO CZEGO TO WŁAŚCIWIE SŁUŻY?
Najprościej byłoby odpowiedzieć, że do wszystkiego, do czego tylko 
chcesz. Clime wprowadza znaną z wielu hal przemysłowych automatykę 
do naszych domów. Czujnik może mierzyć temperaturę, wilgoć, nasło-
necznienie, wskazywać położenie i powiadamiać o tym, że został poru-
szony. Jest użyteczny dzięki połączeniu czujnika ze smartfonem, którym 
dysponuje już niemal każdy. To na jego ekranie za pomocą specjalnej 
aplikacji zobaczymy wykres zmieniającej się temperatury na przestrzeni 
ustawionego przedziału czasowego, to smartfon zaalarmuje nas, gdy wil-
gotność spadnie poniżej zadanej wartości. Twórcy na swojej stronie podają 
kilka prostych przykładów praktycznych zastosowań, takich jak informo-
wanie o tym, kiedy trzeba podlać kwiaty. Wystarczy włożyć sensor do 
doniczki i kiedy poziom wilgotności spadnie, w telefonie włącza się alarm. 

Clime dzięki swoim niewielkim rozmiarom może być używany praktycznie 
wszędzie. Bartłomiej Zimny chce, by: „Clime stał się prostym, przydatnym, 
a także nowoczesnym rozwiązaniem dla wszystkich. Korzystanie z dobro-
dziejstw technologii nie wymaga jej znajomości. Właśnie z takiego założe-
nia wyszliśmy, projektując nasze urządzenie”. 

Trzeba dodać, że urządzenie nie jest drogie. Za pojedynczy czujnik trzeba 
zapłacić 26 dol. i koszty wysyłki. Z kolei 10 czujników to wydatek 235 dol. 
i koszty wysyłki. Tak niska cena jest możliwa między innymi dlatego, że 
konstruktorzy nie zapakowali do jednej kostki wszystkich czujników. Clime 
będzie dostępny w czterech wersjach. Model podstawowy jest wyposa-
żony w czujnik ruchu, który może służyć również jako akcelerometr. Każ-
dy kolejny model z pozostałych trzech zawierać będzie jeden dodatkowy 
czujnik – temperatury, wilgotności lub światła. Ponadto w ofercie firmy 
znajduje się Clime Hub, urządzenie zwiększające zasięg sygnału sensora. 

Użytkownik może dzięki niemu dostawać informacje o temperaturze 
w swoim domu bez względu na to, jak daleko znajduje się od sensora.

CO W PRZYSZŁOŚCI?
Już teraz wszyscy chętni do zakupu clime’a mogą go zamówić na stronie 
<http://www.climesense.com> w przedsprzedaży. Twórcy chcą z produktem 
trafić przede wszystkim do domów amerykańskich. To stamtąd pochodzi 
70% klientów firmy. Sam czujnik powstaje w Polsce – w Krakowie i okolicach. 

Kolejnym pomysłem, jaki chcą wdrożyć twórcy marki Clime, jest automa-
tyzacja procesów. W tej chwili to czujnik wysyła informacje do smartfona, 
który alarmuje człowieka, by ten odpowiednio zareagował. W przyszłości 
clime zyska możliwość wysyłania informacji bezpośrednio do urządzeń wy-
konawczych i do podjęcia akcji człowiek nie będzie już potrzebny. Nietrud-
no sobie wyobrazić czujnik pod pojemnikiem z cukrem czy w lodówce, 
który będzie automatycznie robił zamówienie w sklepie spożywczym. Już 
dziś takie rzeczy są możliwe. Pozostaje kwestia odpowiedniego wykonania 
takiego urządzenia, aby było proste w obsłudze, tanie i użyteczne. A może 
ktoś w przyszłości wpadnie na jeszcze inny pomysł? ■

Przepiękny design 
Kostka wielkości gumki do ścierania ołówka wygląda naprawdę 
atrakcyjnie. Wykonana jest w różnych kolorach. Całość została 
naszpikowana nowoczesną technologią. Małe rozmiary pozwalają 
zainstalować clime'a dosłownie wszędzie. 

Możliwość integracji 
Aplikacja Clime daje możliwość obserwacji wielu czujników za 
pomocą jednego smartfona. 

Trwałe wykonanie  
Kostka clime wykonana jest z pianki PVC. Dzięki temu sensor jest 
odporny na działanie wielu czynników zewnętrznych. 

Zalety clime'a

Zdjęcia pochodzą ze strony <http://www.climesense.com> 
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