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Zakres dzia alno ci i oferta
Bieg a znajomo  mi dzynarodowego stan-

dardu KNX-EIB w po czeniu z du ym do-

wiadczeniem naszych projektantów, po-

twierdzona certyfikatami i  szkoleniami, 

pozwalaj  nam zaoferowa  Pa stwu kom-

pleksow  us ug  w zakresie inteligentnych 

instalacji elektrycznych. 

Do ka dego z klientów mamy indywidual-

ne podej cie i w zale no ci od jego potrzeb 

i wymaga  proponujemy mu najkorzystniej-

sze rozwi zania.

Oferujemy:

projektowanie instalacji inteligentnych 

EIB-KNX,

doradztwo w zakresie wyboru potrzebnego 

osprz tu w zale no ci od potrzeb, 

monta  wybranego osprz tu oraz oprogra-

mowanie instalacji wed ug wymaga  in-

westora, 

wizualizacj  sterowania o wietleniem, ogrze-

waniem, oknami na pulpitach dotykowych,

wprowadzanie wszelkich zmian w istnie-

j cych instalacjach oraz ich modernizacj

i konserwacj ,

integracj  systemu KNX-EIB z instalacjami 

alarmowymi, systemami audio-video, in-

nymi instalacjami elektrycznymi, 

pod czanie instalacji KNX-EIB do 

Internetu, 

projektowanie o wietlenia i instalacji elek-

trycznych, zarówno w obiektach u ytecz-

no ci  publicznej, jak i prywatnych inwe-

stycjach, 

dobór i sprzeda  wszelkiego rodzaju lamp 

dekoracyjnych, architektonicznych, ze-

wn trznych,

wizualizacje komputerowe o wietlanych 

obiektów,

rozwi zywanie nietypowych problemów 

o wietleniowych.

Informacje dodatkowe
Obszerna  wiedza COMECH na temat tech-

niki o wietlania oraz wieloletnie do wiad-

czenie owocuj  w realizowaniu projektów 

o wietleniowych dla najbardziej wymaga-

j cych klientów, zarówno indywidualnych, 

jak i architektów.  W zale no ci od szczegó-

owych indywidualnych potrzeb i wymaga

firma proponuje najkorzystniejsze rozwi za-

nia. COMECH pracuje zarówno z klientami 

indywidualnymi, jak i architektami, o wie-

tla mieszkania, domy, rezydencje, wn trza 

biurowe, obiekty sportowe, powierzchnie 

handlowe i inne. Cz sto integruje systemy 

o wietlenia z systemami sterowania EIB lub 

innymi uproszczonymi systemami steruj -

cymi zapewniaj cymi tworzenie scen wietl-

nych i zdaln  obs ug .

Firma COMECH powsta a wiele lat temu specjalizuj c si  w projek-

towaniu i sprzeda y o wietlenia dekoracyjnego i architektonicznego. 

W odpowiedzi na potrzeby rynku szybko przekszta cona zosta a w in y-

nierskie biuro projektowe w czaj c w profil  dzia alno ci projektowanie 

inteligentnych instalacji elektrycznych EIB. cz c wieloletnie do wiad-

czenia i mi dzynarodowe kontakty zapewnia swoim klientom najwy szy 

poziom obs ugi.

Instalacje inteligentne
i o wietlenie
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