
prezentacja firmowa 

ZASTOSOWANIE

W domach jednorodzinnych, rezydencjach i apartamentach,

a także w budynkach użyteczności publicznej, takich jak biu-

rowce, hotele, centra handlowe, szpitale itp.

ZALETY

� Inteligentny dom umożliwia współdziałanie ze sobą

wszystkich instalacji znajdujących się w budynku, tworząc

komfortowe warunki dla mieszkańców; redukuje koszty

eksploatacji budynku; umożliwia połączenie w jednym

systemie elementów o zróżnicowanym wzornictwie;

możliwość integracji z systemami: HI-FI, kina domowego

oraz multiroom

� Inteligentny dom podnosi komfort, prestiż i bezpieczeń-

stwo

CHARAKTERYSTYKA

Przykładowe funkcje:

� sterowanie oświetleniem – włączanie, wyłączanie,

ściemnianie, tworzenie scen świetlnych (np. w nocy świa-

tła na drodze między sypialnią, kuchnią i łazienką włą-

czają się po wykryciu ruchu – ale tylko na 50% mocy, aby

nie oślepić domowników), automatyczne załączenie

oświetlenia w ogrodzie, elewacji budynku, podjazdu czy

numeru domu po zapadnięciu zmierzchu, itp.

� sterowanie żaluzjami, roletami, markizami – wygodna

obsługa wszelkich typów rolet i żaluzji, możliwość stero-

wania w zależności od nasłonecznienia, siły wiatru, pory

dnia i obecności osób w budynku

� sterowanie ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją –

automatyczne przejście systemu w tryb komfortowy

przed przyjazdem domowników np. ok. godz. 16, auto-

matyczne obniżenie temperatury w porze nocnej do

optymalnej dla mieszkańca wartości, aktywacja (uzbroje-

nie) systemu alarmowego, powoduje przełączenie się sys-

temu na tryb czuwania i obniżenie o kilka stopni tempe-

ratury w całym domu

� centralne wyłączanie – opuszczając dom nie trzeba na-

ciskać każdego pojedynczego przycisku, wystarczy jedno

„pstryknięcie” i cały budynek jest wyłączony; może po-

wodować załączanie symulacji obecności 

� inteligentne bezpieczeństwo – system czujników (dy-

mu, wiatru, deszczu, tlenku węgla) na skutek określonych

zdarzeń uruchamia urządzenia i aktywuje alarm np.: pod-

niesienie rolet, powiadamianie straży pożarnej w przy-

padku pożaru i oświetlenie drogi ewakuacyjnej, możli-

wość powiadamiania użytkowników o zagrożeniu za po-

mocą modułu głosowego

� funkcje informacyjne – możliwość kontroli poszczegól-

nych urządzeń i systemów za pomocą paneli sterujących

z wyświetlaczem LCD

� sterowanie – za pomocą bezpiecznego połączenia inter-

netowego, telefonu komórkowego, PDA, możliwość kon-

troli systemu oraz zmiany parametrów za pomocą paneli

operatorskich w pomieszczeniu; sterowanie urządzenia-

mi za pomocą bezprzewodowych pilotów

INFORMACJE DODATKOWE

Usługi: w ramach realizacji inteligentnego domu projekto-

wanie i wykonawstwo systemów: alarmowych, okablowania

strukturalnego, audio-wideo, TV/SAT itp.; kompleksowa re-

alizacja inwestycji elektrycznych w dowolnym pomieszcze-

niu i obiekcie (transport, wykonawstwo i uruchamianie in-

stalacji); wykonawstwo i nadzór projektów z zakresu wszel-

kich instalacji sanitarnych, c.o., wentylacji i klimatyzacji
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