
GDZIE SIÊ STOSUJE?
W domach jedno- i wielorodzinnych, rezydencjach, aparta-

mentach, biurach oraz we wszelkiego rodzaju budynkach

u¿ytecznoœci publicznej – do kompleksowego sterowania,

za³¹czania, regulacji i nadzoru urz¹dzeñ elektrycznych zain-

stalowanych w budynku.

JAKIE MA ZALETY?
Oszczêdnoœæ w zu¿yciu energii nawet do 40%, mo¿liwoœæ 

szybkiej i bezproblemowej zmiany konfiguracji w trakcie

u¿ytkowania obiektu, mo¿liwoœæ ci¹g³ej rozbudowy systemu

o nowe elementy, wysoki poziom bezpieczeñstwa (instalacja

zasilana napiêciem 24 V), wysoka niezawodnoœæ pracy, mo¿li-

woœæ bezprzewodowego sterowania prac¹ systemu, integracja

z systemami alarmowymi i teletechnicznymi

CHARAKTERYSTYKA
IRA dla klientów

n IRA jest jedn¹ z pierwszych firm w Polsce zajmuj¹ca siê

inteligentn¹ automatyk¹ budynków; partnerstwo EIB oraz certy-

fikat stowarzyszenia EIBA nadawany autoryzowanym instala-

torom i urz¹dzeniom to gwarancja jakoœci i solidnoœci firmy

n firma oferuje kompleksow¹ obs³ugê w zakresie elektryki

i automatyki budynkowej, systemów bezpieczeñstwa

i nag³oœnienia

n opracowanie w³asnego systemu wizualizacji inteligentnych

domów vIQc ze sterowaniem przez Internet przy pomocy dowol-

nego komputera lub palmtopa sprawi³o, ¿e klienci maj¹ jeszcze

wiêksz¹ mo¿liwoœæ zarz¹dzania swoim domem

n wspó³praca z firmami na terenie ca³ego kraju sprawia, ¿e obs³uga

inwestycji jest lepsza, dok³adniejsza i szybsza

ZARZ¥DZANIE SYSTEMEM

n za pomoc¹ prze³omowej technologii vIQc – visual IQ controler,

umo¿liwiaj¹cej sterowanie domem poprzez Internet lub poprzez

bezprzewodow¹ sieæ W-LAN; prosty w obs³udze i przejrzysty

graficznie interfejs wizualizacyjny, mo¿liwoœæ sterowania oœwie-

tleniem, ogrzewaniem, alarmem, nag³oœnieniem z ka¿dego

miejsca na œwiecie

n zastosowanie paneli dotykowych lub bezprzewodowych kompu-

terów kieszonkowych takich jak palmtop, iPAQ, PDA daje

mo¿liwoœæ kontroli domu w ka¿dym pomieszczeniu bez

stosowania dodatkowego okablowania 

KONTROLA DOSTÊPU

n podzia³ rezydencji na kilka stref; instalacja czytników kart linii

papilarnych w miejsce standardowych zamków 

n zastosowanie „inteligentnego zamka” EIB do drzwi wejœciowych;

mo¿liwoœæ nadawania uprawnieñ u¿ytkownikom, mo¿liwoœæ

zdalnego dezaktywowania klucza 

(w przypadku jego zgubienia),

uruchamianie wszystkich lub

wybranych funkcji w domu np.

w momencie zamykania lub otwierania

drzwi wejœciowych; wk³adka zamka

jest zabezpieczona przed rozwier-

caniem i próbami elektronicznych

w³amañ

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Polska, £otwa, Niemcy, Francja, Skandynawia,

Anglia, Szwajcaria, USA 

Aprobaty i certyfikaty: EIBA – certyfikat stowarzyszenia Euro-

pean Installation Bus Assosiation nadawany autoryzowanym

instalatorom i urz¹dzeniom, Certyfikat EIB Partner, Wyró¿nienie

EIB User Club Polska

Us³ugi: kompleksowa obs³uga w zakresie elektryki i automatyki

budynków, systemów nag³oœnienia i bezpieczeñstwa, wykony-

wanie i wdra¿anie projektów nowoczesnych instalacji elek-

trycznych, teletechnicznych, systemów audio-wideo, kinowych,

alarmowych i ich integracja, wizualizacja domów ze sterowaniem

przez Internet, udoskonalanie istniej¹cych instalacji, serwis

IRA –– IINTELIGENTNE RROZWI¥ZANIA

AUTOMATYKI SSp. zz oo. oo.

ul. Kosmowska 71, Borzêcin Du¿y, 05-083 Zaborów

tel. 022 752 07 36

www.ira.pl, e-mail: ira@ira.pl

DOM BBEZPIECZNY II IINTELIGENTNY

Inteligentny dom, mieszkanie...
czy to prawda?

P R E Z E N T A C J A
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