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Budzisz si  przy ulubionej melodii dobiega-

j cej z g o ników zainstalowanych w cia-

nach. Twój dom my li o Tobie – w gardero-

bie, azience i kuchni ju  od godziny jest 

ciep o, w pozosta ych pomieszczeniach 

temperatura pozostanie ni sza do czasu 

Twojego powrotu z pracy. Podnios y si  ro-

lety. Wchodz c do garderoby, nie zaprz tasz 

sobie g owy wiat em – zapali si  samo z od-

powiedni  jasno ci , a zga nie równie  au-

tomatycznie, gdy j  opu cisz.

Po wyj ciu z domu

Gdy kto  z domowników opuszcza dom, 

wystarczy naci ni cie jednego przycisku. 

Twój dom opu ci rolety, wy czy wiat a, 

elazko, obni y temperatur . Gdy nie ma 

Ciebie, ani nikogo z domowników, tempe-

ratura pozostaje odpowiednio obni ona. 

To bardzo istotne — po co p aci  za co ,

z czego nie korzystasz? A zredukowanie 

temperatury o 1 stopie  Celsjusza to 6% 

oszcz dno ci!

W pracy

B d c poza domem nie tracisz nad nim kon-

troli. Wci  masz do niego dost p przez te-

lefon i internet. Mo esz wys a  smsa lub 

wej  na stron  internetow  i wyda  dowol-

ne polecenie. Wszystko, czym mo esz ste-

rowa  b d c w domu, mo esz teraz tak e

kontrolowa  z oddali. Mo esz nala  przed 

powrotem wody do wanny z po dan  tem-

peratur , zmieni  temperatur  pomieszcze ,

czy uchyli  okna. Je li kto  Ci  odwiedzi 

pod Twoj  nieobecno , rozmowa z vide-

odomofonu mo e zosta  przekierowana na 

Twój telefon komórkowy. W dowolnej chwili 

mo esz równie  zobaczy , co si  dzieje we-

wn trz i na zewn trz budynku, dzi ki sta-

emu dost powi do kamer obserwuj cych 

Twoj  posesj . Do wietlacze podczerwie-

ni umo liwi  to równie  w nocy, bez potrze-

by uruchamiania o wietlania terenu i po-

mieszcze .

Komfortowy wieczór

Inteligentna instalacja umo liwia Tobie 

sterowanie za pomoc  wielofunkcyjnych 

w czników z wy-

wietlaczami, pane-

li dotykowych oraz 

urz dze  przeno-

nych. Gdy chcesz 

obejrze  film, sys-

tem po naci ni ciu 

klawisza (np. nie ru-

szaj c si  z kanapy, 

za pomoc  iPhone’a) 

za czy odpowied-

nie lampy i ustawi 

ich jasno , wysu-

nie ekran projekcyj-

ny i w czy rzutnik 

oraz opu ci rolety. 

Czas na sen

W nocy Twój inte-

ligentny dom dba 

o komfortow  temperatur  sypialni, a obni-

a j  tam, gdzie to po dane. Znów oszcz -

dzasz. W ci gach komunikacyjnych i toa-

letach, w wybranych przez Ciebie porach, 

o wietlenie ma zredukowan  jasno . To 

komfort — po przebudzeniu w nocy, Twoje 

oczy nie musz  si  przyzwyczaja  do o le-

piaj cego wiat a.

Jak mo emy Tobie pomóc?

Na terenie ca ej Polski uruchamiamy sys-

temy inteligentnych domów w techno-

logii EIB/KNX. 

Prowadzimy kom-

pleksowe wyko-

nawstwo od pro-

jektu do realizacji. 

Integrujemy stero-

wanie o wietleniem, ogrzewaniem, roleta-

mi, alarmem, kamerami, bramami i innymi. 

Zapraszamy!
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