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Oœwietlenie jest jednym z najwa¿niejszych elementów w domu. Obecnie wiêkszoœæ 
czasu spêdzamy w domu w godzinach wieczornych. Zatem oœwietlenie odpowiednie  
do nastroju i okazji jest bardzo wa¿nym Ÿród³em satysfakcji z mieszkania. Jeœli istnieje kilka 
wejœæ do pomieszczenia i/lub wiele Ÿróde³ œwiat³a, tradycyjna instalacja staje siê bardzo 
skomplikowana. W przypadku sterowania “inteligentnego” nie sprawia ona ¿adnego problemu. 
Mo¿emy popuœciæ wodze fantazji i sprawnie stworzyæ w domu niepowtarzaln¹ atmosferê. 

W niektórych pomieszczeniach warto rozwa¿yæ œciemnianie lamp. Takimi pomieszczeniami 
s¹: salon (dla uzyskania np. nastrojowego oœwietlenia), korytarz miêdzy sypialni¹ a ³azienk¹ 

(aby w nocy œwiat³o nie oœlepia³o zaspanego domownika), sypialnia i pokój dzieci (dzieci nie lubi¹ 
zasypiaæ w ciemnoœciach).

W ogrodzie równie¿ 
warto stworzyæ kilka scen 
oœwietleniowych zale¿nie od 
okazji. Ich w³¹czanie oraz 
sterowanie poszczególnymi 
lampami warto wykonywaæ 
z pilota radiowego noszonego 
w kieszeni, zamiast wchodziæ 
po to do domu. 

W pomieszczeniach du¿ych lub reprezentacyjnych warto zaprogramowaæ kilka scen 
(klimatów) oœwietleniowych. Innego oœwietlenia potrzebujemy przy romantycznej kolacji, 
innego, gdy odwiedz¹ nas znajomi, jeszcze innego, gdy czytamy lub ogl¹damy telewizjê. 
Mo¿emy jednym przyciskiem zmieniæ „klimat” z np. „ogólnego” na „romantyczny”.
W jednej chwili zapalamy wtedy kilka lamp, a gasimy inne. W sk³ad ka¿dej sceny mog¹ 
wchodziæ tak¿e rolety, ogrzewanie i inne urz¹dzenia, co znacznie zwiêksza mo¿liwoœci  
szybkiego dostosowania klimatu do zaistnia³ej sytuacji.

OŒWIETLENIEOŒWIETLENIE
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Gdy dziecko boi siê przejœæ 
wieczorem z salonu do swojego 
pokoju na piêtrze mo¿e nacisn¹æ 
jeden przycisk i zapal¹ siê lampy na 
ca³ej jego drodze (korytarz, schody, 
pokój).

Stworzenie scen oœwietleniowych 
pozwala nam oszczêdziæ czas i nerwy. 
Sceny takie to np. kolacja, czytanie, 
wizyta goœci, sprz¹tanie, fi lm itp. 



Dziêki zastosowaniu Systemu SMARTech optymalnie eksploatujemy instalacjê grzewcz¹, 
co w znacznym stopniu przyczynia siê do oszczêdnoœci energii. Nak³ad energii utrzymany 
jest na maksymalnie niskim poziomie przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego komfortu. 
Inteligentne sterowanie powoduje, ¿e ka¿de pomieszczenie mo¿e mieæ indywidualn¹ 
temperaturê (wymagamy ró¿nych warunków w salonie, sypialni czy pokoju dzieciêcym) 
niezale¿n¹ od warunków zewnêtrznych (dwa podobne w funkcji pokoje usytuowane 
w ró¿nych czêœciach domu wymagaj¹ ró¿nej iloœci dostarczanego ciep³a w ró¿nych porach 
dnia). Mo¿liwe jest te¿ zintegrowane sterowanie dwoma Ÿród³ami ciep³a (np. na II taryfi e 
energetycznej wolnym, ale stabilnym ogrzewaniem pod³ogowym, a na pierwszej - szybkim 
ogrzewaniem przez grzejniki œcienne). Tradycyjne metody nie zapewni¹ takich mo¿liwoœci.

Do kontrolowania temperatury w pomieszczeniach wykorzystujemy termostaty 
(mog¹ byæ zintegrowane z wy³¹cznikami) o estetycznym wygl¹dzie, sterowniki 
ogrzewania elektrycznego lub regulatory umieszczone przy grzejnikach 
(ew. rozdzielaczach), kontrolery pod³¹czane do klimatyzatorów i jednostki centralnej, 
czujniki temperatury wewn¹trz i na zewn¹trz budynku. Zwiêkszaj¹ one komfort 
oraz pozwalaj¹ na oszczêdnoœæ energii.
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Indywidualna temperatura w ka¿dym
pomieszczeniu powoduje zwiêksze-
nie komfortu i przyczynia siê 
do zdrowia domowników. 

Opuszczenie budynku przez 
domowników powoduje obni¿enie 
o kilka stopni temperatury w ca³ym 
domu, co pozwala na znaczne 
oszczêdnoœci energii.

Automatyczne obni¿enie temperatury 
w porze nocnej oraz niezamieszka³ych 
pomieszczeniach równie¿ zwiêksza 
oszczêdnoœci.  

Dom jest wietrzony przed przybyciem 
domowników.

Zintegrowane sterowanie ogrzewaniem, 
klimatyzacj¹ i wentylacj¹ pozwala 
na uzyskanie optymalnych parametrów 
powietrza.

Mo¿emy sterowaæ tak¿e 
ogrzewaniem nadmuchowym. 
Powietrze podgrzane przez 
kominek, kana³y rozprowadzaj¹ 
po ca³ym domu.

OGRZEWANIEOGRZEWANIE



z

Inteligentny System SMARTech pozwala na znacznie bardziej efektywne wykorzystanie 
mo¿liwoœci sterowania roletami, ¿aluzjami, oknami, bramami. Sterowanie centralne 
i zdalne z dowolnego miejsca oraz mo¿liwoœæ zaprogramowania automatycznych zdarzeñ, 
zapewniaj¹ nam komfort i bezpieczeñstwo. Po wyjœciu domowników, zamykaj¹ siê rolety 
zewnêtrzne, zas³ony w pokojach podnosz¹ siê, aby unikn¹æ nadmiernego zakurzenia, 
obni¿a siê temperatura, wentylacja ustawia siê na minimaln¹ moc. U¿ytkownik jest 
informowany sygna³em ostrzegawczym o wykryciu niezamkniêtego okna lub rolety.

Czujnik deszczu - powoduje zamkniêcie okien dachowych, przez co unikamy zalania 
poddasza. Równoczeœnie ten sam sygna³ blokuje dzia³anie systemu nawadniaj¹cego 
ogród. Gdy deszcz przechodzi w ulewê System zamyka rolety lub okna, 
aby woda nie zala³a pod³ogi.

Czujnik wiatru - powoduje zwiniêcie zewnêtrznych ¿aluzji i markiz w przypadku 
zbyt silnego wiatru.

Czujnik natê¿enia oœwietlenia - powoduje odpowiednie ustawienie ¿aluzji i markiz. 
W zale¿noœci od stopnia nas³onecznienia ustawiane s¹ odpowiednio lamele ¿aluzji 
w celu uzyskania optymalnego oœwietlenia wnêtrza domu.
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Urz¹dzenia wykonawcze pozwalaj¹ 
zaspokoiæ ró¿ne potrzeby i gusta 
w zakresie produktów zas³aniaj¹cych 
okna. Mog¹ to byæ plisy, story, ¿aluzje 
poziome i pionowe, rolety zewnêtrzne 
i wewnêtrzne itp. Wszystkie mog¹ byæ 
sterowane automatycznie.

Elektryczne karnisze pozwalaj¹ na 
zdalne, automatyczne przesuwanie 
zas³on. Mo¿na je ods³aniaæ/zas³aniaæ 
ca³kowicie lub czêœciowo. Mo¿liwoœci 
te s¹ przydatne do symulacji obecnoœci 
mieszkañców oraz dla ich komfortu.

Otwarcie bramy wjazdowej spowoduje 
w³¹czenie oœwietlenia podjazdu 
do gara¿u.

Rolety s¹ opuszczane, gdy 
promienie s³oneczne zbyt mocno 
ogrzewaj¹ pomieszczenie. Rolety 
s¹ natomiast unoszone, gdy œwiat³o 
dzienne umo¿liwi oszczêdnoœæ 
sztucznego oœwietlenia (energii). 

ROLETY, ¯ALUZJE
BRAMY, OKNA
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Stacja pogodowa - wybrane funkcje czujników

Czujniki stacji pogodowej kontroluj¹ 
okna, drzwi, bramy i sygnalizuj¹ ka¿de 
nieprawid³owe dzia³anie. Na ¿yczenie 
równie¿ telefonicznie i przez Internet.

Przy silnym wietrze, uk³ad sterowania 
markizami spowoduje ich schowanie   
w celu ochrony przed uszkodzeniem.  

Gdy zapada zmierzch ¿aluzje i rolety 
zamykaj¹ siê, by chroniæ domowników 
przed wzrokiem osób z zewn¹trz.
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Sterowanie muzyk¹  z  ka¿dego 
miejsca w domu zwiêksza komfort 
mieszkania.

Dom po rozpoznaniu u¿ytkownika 
w³¹cza jego ulubion¹ muzykê.

Serwer muzyczny zapamiêtuje 
nawet kilka tysiêcy p³yt CD, co 
zapewnia szybki dostêp do ulubionych 
utworów przez ka¿dego domownika. 

G³osowa komunikacja z domem 
zwiêksza nasze poczucie komfortu 
i bezpieczeñstwa.

System SMARTech umo¿liwia integracjê z urz¹dzeniami Audio/Video oraz Multiroom 
(wielopokojowego nag³aœniania). Celem takiej integracji jest komfort domowników, którzy 
mog¹ s³uchaæ w swych pokojach niezale¿nej muzyki pochodz¹cej z jednego zestawu 
muzycznego. Rozwi¹zanie to oznacza pe³n¹ uniwersalnoœæ w wyborze Ÿród³a dŸwiêku 
w danym pomieszczeniu, a tak¿e du¿¹ elegancjê instalacji - w pomieszczeniu znajduj¹ siê tylko 
g³oœniki (np. ukryte w œcianach lub sufi cie) oraz niewielki sterownik na œcianie, który mo¿e byæ 
zintegrowany z przyciskiem steruj¹cym oœwietleniem, ogrzewaniem, roletami itd...

Komunikator internetowy umo¿liwia integracjê z systemem SMARTech i sterowanie 
wszystkimi funkcjami poprzez komputer/palmtop/telefon wewn¹trz domu, jak i gdzie-
kolwiek na œwiecie. Umo¿liwia wizuaizacjê wnêtrza domu w formie planu lub wykazu 
pomieszczeñ z zaznaczonymi lampami, roletami, grzejnikami itp. oraz z wyœwietlonymi 
informacjami o zdarzeniach (np. próba w³amania, awaria) i parametrach (np. temperatury 
pomieszczeñ). System umo¿liwia dostêp i sterowanie wszystkimi funkcjami tak 
jakbyœmy naciskali bezpoœrednio klawisze przycisków w danym pomieszczeniu. 

Wizja domów przysz³oœci, wyposa¿onych w programowalne kuchenki, pralki, lodówki, zmywarki 
i inne urz¹dzenia AGD sterowane z dowolnego miejsca i o dowolnej porze, urzeczywistniana jest 
przez System SMARTech. Dziêki temu mo¿na np. zdalnie z biura rozmroziæ produkty potrzebne 
do sporz¹dzenia obiadu po powrocie z pracy lub te¿ wczytaæ bezpoœrednio do kuchenki program 
z przepisu kulinarnego umieszczonego na p³ycie CD.

AUDIO/VIDEO 
INTERNET 

AGDAGD

Jeden pilot dla wszystkich 
urz¹dzeñ znacznie upraszcza 
ich obs³ugê.



Dotychczasowe instalacje elek-
tryczne steruj¹ce oœwietleniem, 
ogrzewaniem, roletami dzia³aj¹
jako   samodzielne i niezale¿ne.

Nadszed³ czas, by to zmieniæ. 
Wszystkie instalacje powinny dzia³aæ 
razem, wspó³pracowaæ ze sob¹, 
komunikowaæ siê, lepiej s³u¿yæ Twoim 
potrzebom.

Powinny zwiêkszaæ komfort 
i bezpieczeñstwo, prowadziæ do 
oszczêdnoœci energii oraz umo¿liwiaæ 
dokonywanie dowolnych zmian
i rozbudowê w miarê zmieni¹jacych
siê potrzeb u¿ytkowników.

Dlatego celem jest integracja instalacji 
i urz¹dzeñ elektrycznych, oœwietlenia 
i systemów alarmowych, komputerów 
i urz¹dzeñ AV, telefonu i klimatyzacji...

Mo¿esz sterowaæ tym wszystkim 
za pomoc¹ przycisków, pilota lub nawet 
w³asnego g³osu. Mo¿esz kontrolowaæ 
wszystko przez ekran telewizora 
lub komputera w dowolnym 
pomieszczeniu albo z telefonu (tak¿e 
przez SMS i WAP) z ka¿dego miejsca...

Kiedykolwiek zechcesz, gdziekolwiek 
bêdziesz, w pokoju, samochodzie, 
biurze...

System SMARTech umo¿liwia zintegrowane sterowanie wieloma instalacjami i urz¹dzeniami.

 

SMARTech

INTELIGENTNY
DOM

Jest takie miejsce, do którego zawsze wracasz: TWÓJ DOM. Miejsce, gdzie ¿yjesz, 
gdzie mieszka Twoja rodzina, gdzie spotykasz siê z przyjació³mi. Czy mo¿esz wyobraziæ sobie dom 
bez œwiat³a, telewizji, sprzêtu Hi-Fi, telefonu, ogrzewania, systemów bezpieczeñstwa, 
komputerów... ? Te elementy s¹ czêœci¹ nowoczesnego stylu ¿ycia. Ich ró¿norodnoœæ i z³o¿onoœæ 
wymaga jednak odpowiedniego sterowania - Systemu Inteligentnego Domu - zapewniaj¹cego 
sprawne po³¹czenie mo¿liwoœci wszystkich instalacji tak, aby sterowanie nimi by³o proste i dawa³o 
Ci bezpieczeñstwo, oszczêdnoœci, komfort i mo¿liwoœæ rozbudowy lub zmian w przysz³oœci. System 
SMARTech sprawi, ¿e czas spêdzany w Twoim domu bêdzie jeszcze wiêksz¹ przyjemnoœci¹. 



Mo¿esz sterowaæ 
wszystkim za pomoc¹ 

klawiatury, pilota, 
telefonu, g³osu...

Poznaj nasz¹ ofertê i rozpocznij 
automatyzacjê swojego domu. 
Wygodne, innowacyjne, u¿yteczne 
elementy automatyzacji dla 
ka¿dego. Mówimy o technologii, 
która pomo¿e Ci zintegrowaæ 
urz¹dzenia elektryczne.
Prawdziwe udogodnienie jest 
wtedy, gdy mo¿esz u¿ywaæ 
wszystkiego kiedykolwiek 
zechcesz i gdziekolwiek jesteœ.

System SMARTech umo¿liwia zintegrowane sterowanie wieloma instalacjami i urz¹dzeniami.

 

SMARTech
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SMARTtouch Panel to nowoczesny 
ekran dotykowy, który pokazuje 
aktualny stan urz¹dzeñ i umo¿liwia 
sterowanie ich wszystkimi funkcjami. 
Mo¿esz te¿ zostawiæ wiadomoœæ 
rodzinie pisz¹c na ekranie rysikiem...

Gdy wejdziesz do domu, w³¹czy siê przyjemne oœwietlenie, opuszcz¹ siê rolety i zas³ony, w³¹czy 
siê Twoja ulubiona muzyka, fi lm lub program TV. Nie musisz te¿ nerwowo ustawiaæ poziomu 
œwiat³a lamp w salonie, gdy zaskoczy Ciê wizyta goœci - wystarczy nacisn¹æ jeden przycisk, 
aby uruchomiæ scenê (klimat) np. “przyjêcie” lub “wizyta goœci”.

Gdy wychodzisz z domu, po przekrêceniu klucza w zamku w³¹cza siê system alarmowy, opuszczaj¹ 
siê rolety zewnêtrzne, obni¿a siê temperatura pokoi, a niezgaszone lampy i sprzêt AV wy³¹czaj¹ siê. 
Nie musisz biegaæ po domu w trosce o zgaszenie lamp, wy³¹czenie ¿elazka, opuszczenie rolet...

®



System SMARTech pozwala na zintegrowanie wa¿nych funkcji zwi¹zanych z bezpieczeñstwem. 
Z instalacj¹ elektryczn¹ mo¿e wspó³pracowaæ nie tylko instalacja alarmowa, ale równie¿ czujniki 
dymu, wilgotnoœci oraz inne instalacje techniczne. Sygna³y z nich wprowadzone do Systemu 
pozwalaj¹ chroniæ dom przed uszkodzeniem i zminimalizowaæ skutki zdarzeñ losowych. 
Integracja z systemem alarmowym umo¿liwia m.in. automatyczne w³¹czanie œwiat³a, 
gdy czujnik alarmowy wykryje intruza oraz automatyczne powiadomienie policji i ochrony. 
Komunikaty o nietypowych zdarzeniach zostan¹ wys³ane do w³aœciciela przez email lub sms.

 

Kamery video rozmieszczone 
w istotnych punktach budynku 
i na zewn¹trz mog¹ przekazywaæ 
obraz na ekran dowolnego telewizora 
(w razie zaniepokojenia domowni-
ków). Mo¿na te¿ nagrywaæ obraz 
po wychwyceniu ruchu przez kamerê.

Wszystkie raporty o alarmach 
mog¹ byæ pokazywane na 
wyœwietlaczu lub panelu 
sterowania. W ten sposób 
mo¿na ³atwo œledziæ, który 
alarm i w jakiej czêœci 
budynku by³ podczas naszej 
nieobecnoœci uruchomiony.

Dodatkow¹ zalet¹ wp³ywaj¹c¹ 
na bezpieczeñstwo u¿ytkowania 
jest fakt, i¿ wy³¹czniki pracuj¹
w obwodach o bezpiecznym   
napiêciu 24V lub wykorzystuj¹ 
fale radiowe/podczerwone. Skutkuje
to równie¿ ograniczeniem promienio-
wania elektromagnetycznego - pr¹d 
kierowany jest bezpoœrednio do lamp  
i gniazdek.

Automatyczny zamek z kontrol¹ dostêpu rozpoznaje wchodz¹c¹ osobê na podstawie 
klucza, karty lub linii papilarnych. Przekazuje informacje do Systemu, który dobiera 
i wysy³a sygna³y do odpowiednich urz¹dzeñ np. za³¹cza sceny œwietlne, opuszcza rolety, 
w³¹cza ulubion¹ muzykê. Zgubienie klucza czy karty nie zmusza w³aœciciela do zmiany 
zamka. Wystarczy usun¹æ prawo dostêpu do domu i wprowadziæ nowe dane.

Gdy domownicy wypoczywaj¹ z dala od domu, jest on atrakcyjnym obiektem dla z³odzieja. 
Funkcja symulacji obecnoœci pozwala na zmniejszenie ryzyka niemi³ej niespodzianki 
po powrocie z urlopu. Odpowiedni modu³ „nagrywa” dzia³ania domowników w okresie 
poprzedzaj¹cym urlop (w zakresie w³¹czania lamp, rolet, muzyki itp.), a nastêpnie „odtwarza” je. 
Efekt jest bardzo przekonuj¹cy, gdy¿ oddaje rzeczywiste dzia³ania, które s¹ ró¿ne ka¿dego dnia. 
Jesteœ spokojny o swój dobytek - Twój dom zawsze wygl¹da tak, jakbyœ w nim by³.

W domu z inteligentn¹ instalacj¹ mo¿esz spaæ spokojnie

BEZPIECZEÑSTWO



W domu z inteligentn¹ instalacj¹ mo¿esz spaæ spokojnie

System SMARTech, osi¹gaj¹c  
identyczny efekt koñcowy,
zapewniaj¹cy klientowi wysoki 
komfort u¿ytkowania obiektu, 
w porównaniu do technik tradycyjnych 
pozwala zredukowaæ koszty kolejno 
ponoszone na:

- Prace instalacyjno - monta¿owe 
   (instalacja jest prostsza),

- Koordynacjê dzia³ania ró¿nego 
   rodzaju instalacji i systemów,
- Uruchomienie,
- Eksploatacjê,

- Modernizacjê.

Na naszej stronie internetowej 
(www.smartech.pl) znajduje siê
szczegó³owe porównanie kosz-
tów instalacji inteligentnej 
z tradycyjn¹, obliczenia oszczê-
dnoœci oraz unikalny kalkula-
tor, który automatycznie 
tworzy podstawow¹ ofertê 
na System SMARTech.

Jednym z najwa¿niejszych kryteriów, jakie rozwa¿a siê na etapie inwestycji jest, oprócz 
jej funkcjonalnoœci, równie¿ op³acalnoœæ w u¿ytkowaniu. Inwestorzy zwykle patrz¹ tylko 
na bud¿et budowy zapominaj¹c o kosztach przysz³ej eksploatacji obiektu. Patrz¹c na fi nansowy 
aspekt, mo¿na zauwa¿yæ dwie podstawowe mo¿liwoœci oszczêdnoœci, które id¹ ze sob¹ 
w parze - efektywniejsze wykorzystanie energii oraz urz¹dzeñ steruj¹cych.

Gdy istnieje potrzeba sterowania oœwietleniem, roletami, ogrzewaniem, zarz¹dzania energi¹ 
i centralnego sterowania - wówczas nasze Systemy oferuj¹ prostsz¹ i tañsz¹, ni¿ konwencjonalne 
instalacje, mo¿liwoœæ jej realizacji.

Du¿e oszczêdnoœci energii mo¿na uzyskaæ przez sterowanie ogrzewaniem 
w poszczególnych pomieszczeniach. Dziêki temu uwzglêdniamy nie tylko obni¿enie 
kosztów, ale i indywidualne potrzeby u¿ytkowników. Bierzemy pod uwagê funkcje 
pomieszczeñ i czas ich wykorzystania. Innej temperatury wymagamy w pokoju 
dzieciêcym, a innej w kuchni czy ³azience. Niektóre pokoje takie jak sypialnia, gabinet 
czy salon wykorzystywane s¹ tylko w okreœlonych porach dnia. Nie ma wiêc potrzeby 
utrzymywania w nich jednolitej temperatury przez ca³¹ dobê. W typowej instalacji powstaj¹ 
zatem straty energii wynikaj¹ce ze zbêdnego ogrzewania pomieszczeñ. Wyeliminowanie 
tych strat pozwala zaoszczêdziæ ponad 30% wydatków na energiê ciepln¹. 

Poprzez wy³¹czanie œwiat³a zale¿nie od pory dnia lub poziomu oœwietlenia zewnêtrznego 
mo¿na zaoszczêdziæ czêsto do 50% zu¿ywanej dotychczas na oœwietlenie energii. 
W ten sposób ulega podwojeniu czas eksploatacji Ÿróde³ œwiat³a, co daje te¿ dodatkow¹ 
oszczêdnoœæ w nak³adach na konserwacjê.

Obni¿enie temperatury
o 1°C to 6%

oszczêdnoœci energii!

OSZCZÊDNOŒCI

FUNKCJONALNOŒÆ KOSZTY EKSPLOATACJI

INSTALACJA 
TRADYCYJNA

INSTALACJA
INTELIGENTNA

INSTALACJA 
TRADYCYJNA

INSTALACJA
INTELIGENTNA



Wracasz do domu po beztroskim urlopie. Jest ciep³y, letni wieczór. Ogród przed domem. 
Zdejmujesz buty. Bosymi stopami dotykasz miêkkiej, lekko wilgotnej trawy, zroszonej 
niedawno systemem automatycznego podlewania. Cieszysz siê chwil¹, g³êboko oddychaj¹c 
œwie¿ym powietrzem. Jedno jest pewne. Powoli musisz wróciæ do rzeczywistoœci. Nie jest to 
³atwe. Ostatnia rzecz, jak¹ masz w pamiêci to fakt, ¿e nie wy³¹czy³eœ ¿elazka! Obraz psuj¹cy 
niejeden udany pocz¹tek urlopu. Ale nie Twój. Z uœmiechem przypominasz sobie ulgê, 
jak¹ odczu³eœ na myœl o funkcji odcinaj¹cej pr¹d w gniazdkach po wyjœciu z domu. 
Wyjmujesz z kieszeni wy³¹czony od tygodnia telefon. W przychodz¹cych wiadomoœciach 
nie ma informacji o jakichkolwiek awariach w Twoim domu. Gdyby jednak np. pêk³a rura 
– system SMARTech natychmiast zamkn¹³by dop³yw wody, by uchroniæ Ciê przed k³opotami. 
Mo¿esz bez obaw wejœæ do domu.

Doradzimy Ci, jakie elementy powinny 
byæ u¿yte w Twoim domu, a z jakich 
mo¿esz zrezygnowaæ lub od³o¿yæ 
ich instalacjê na póŸniej. Pamiêtaj, 
¿e ³atwa modernizacja systemu pozwala 
na stopniow¹ ewolucjê Twojego 
Inteligentnego Domu i podwy¿szanie 
komfortu. Nie jesteœ zmuszony 
do precyzowania wszystkich funkcji 
instalacji, ani instalowania od razu 
wszystkich urz¹dzeñ. Ty decydujesz, 
kiedy i czego u¿yæ. My pomo¿emy 
Ci zdobyæ to, czego szukasz i czego 
potrzebujesz.

Czujnik ruchu w korytarzu powoduje, ¿e lampy zapalaj¹ siê, witaj¹c Ciê w domu. Sprawia Ci 
to wielk¹ przyjemnoœæ, œwiat³o jest przygaszone, nie œwieci Ci w oczy - czar odpoczynku trwa 
nadal. W domu panuje przyjemny ch³ód, bo o odpowiedni¹ temperaturê zadba³eœ ustawiaj¹c j¹ 

wczeœniej przez Internet. Wchodzisz do salonu i zapalasz kilka lamp, które powoduj¹, ¿e pokój 
rozjaœnia siê delikatnie. Po d³ugim urlopie nie masz z tym problemu, bo ka¿da funkcja opisana jest 
czytelnie na w³¹czniku. Siadasz wygodnie na kanapie, bierzesz do rêki pilota i naciskaj¹c klawisz 

„relaks” rozœwietlasz kilka punktów w przestrzeni wokó³ siebie. Panuje odprê¿aj¹cy pó³mrok, 
a w tle s¹czy siê przyjemna muzyka.

Stwórz romantyczny nastrój w salonie.
U¿yj do tego jednego przycisku.
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potrzebujesz.

Szklany przycisk dotykowy 
mo¿e byæ zamontowany tu¿ 
przy umywalce lub prysznicu. 
Jest wygodny, bezpieczny 
i odporny na wodê.



Warta podkreœlenia jest mo¿liwoœæ monta¿u systemu 
w ju¿ istniej¹cym wnêtrzu. Bez kucia, brudu i ha³asu.

Dlaczego powinienem zainwestowaæ w System SMARTech?
Dom wyposa¿ony w instalacjê inteligentn¹ jest bardziej komfortowy, bezpieczny 
i oszczêdny, oraz ma wiêksz¹ wartoœæ dla przysz³ych nabywców. Systemy SMARTech bazuj¹ 
na ofi cjalnym europejskim standardzie instalacji - KNX (Konnex, dawniej EIB - European 
Installation Bus), który wypiera typowe instalacje elektryczne i wkrótce bêdzie codziennoœci¹. 
KNX/EIB to system elektroinstalacyjny, zastêpuj¹cy klasyczn¹ instalacjê elektryczn¹, 
niemog¹c¹ sprostaæ stale rosn¹cym wymaganiom u¿ytkowników. Jest on stale rozwijany 
od 1990r. Ponad 100 producentów oferuje ju¿ ponad 7000 urz¹dzeñ w standardzie 
KNX/EIB. S¹ to fi rmy takie jak: ABB, BERKER, BOSCH,  GIRA, HAGER, JUNG, LOEWE, 
MERTEN, MIELE, MOELLER, ONKYO, SIEMENS, THEBEN, WINKHAUS i wiele innych. 
S¹ one lepsze od tradycyjnych w aspekcie technicznym, funkcjonalnym i ekonomicznym.

CZÊSTE 
PYTANIA

Jak w praktyce odbywa siê 
realizacja Systemu SMARTech?
1. Inwestor z konsultantem Grupy 
    SMARTech ustala swoje potrzeby 
      i oczekiwania
2. Opracowujemy projekt bazuj¹c 
       na wymaganiach Inwestora
3. Instalatorzy Grupy SMARTech 
        instaluj¹ okablowanie i urz¹dzenia
4. Programujemy i uruchamiamy 
  system oraz dbamy o jego 
        sprawne funkcjonowanie

Ile kosztuje system SMARTech?
System realizuj¹cy proste sterowanie 
oœwietleniem, ogrzewaniem i roleta-
mi kosztuje kilkadziesi¹t procent 
wiêcej ni¿ rozwi¹zania tradycyjne 
(niezintegrowane). Realizacja bardziej 
z³o¿onych funkcji mo¿e byæ jednak 
znacznie tañsza od kilku niezale¿nych 
uk³adów tradycyjnych.

Co zrobiæ, aby mieæ w przysz³oœci dom inteligentny, a brak obecnie funduszy?
W przypadku ograniczonych mo¿liwoœci fi nansowych w obecnej chwili, zalecamy wykonanie 
projektu i instalacji elektrycznej przystosowanej do monta¿u Systemu SMARTech w przysz³oœci. 
Wówczas mamy otwart¹ drogê, aby nawet za kilka lat, gdy System bêdzie powszechnoœci¹ 
przerobiæ istniej¹c¹ instalacjê na inteligentn¹. Koszt przygotowania takiej instalacji do 
rozbudowy jest niewiele wiêkszy od instalacji tradycyjnej. Dziêki temu zapewni¹ sobie Pañstwo 
mo¿liwoœæ stworzenia inteligentnego domu etapami (poszczególne funkcje lub pomieszczenia), 
bez koniecznoœci uci¹¿liwego przerabiania instalacji.

Instalacja inteligentna jest prostsza i ma wiêksze mo¿liwoœci:

INSTALACJA TRADYCYJNA INSTALACJA INTELIGENTNA

Co bêdzie, jak zechcê zmieniæ funkcje pomieszczeñ?
W miejscu istniej¹cego przycisku/czujnika mo¿na w ka¿dej chwili umieœciæ wiêkszy/
dodatkowy przycisk, czujnik ruchu, termostat lub wyœwietlacz informacyjny. Mo¿na te¿ 
bardzo ³atwo dostosowaæ instalacjê inteligentn¹ do nowych potrzeb u¿ytkownika. Jest to 
o wiele prostsze, ni¿ przy instalacjach konwencjonalnych. Zamiast kucia œcian wystarczy 
szybko przeprogramowaæ system. Warto dodaæ, ¿e potrzeby domowników i wystrój 
wnêtrz zmieniaj¹ siê co kilka lat - System SMARTech ju¿ dziœ wychodzi im naprzeciw.

Zainwestuj w swój dom przysz³oœci!

KNX/EIB - ofi cjalny 
europejski standard, 
który ma najwiêksze 
mo¿liwoœci i coraz 
wiêcej u¿ytkowników
w ponad 70 krajach.



Skontaktuj siê z nami. Nasi specjaliœci uczyni¹ Twój dom inteligentnym.
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Mamy najwiêksz¹ ofertê i doœwiadczenie

Jesteœmy pionierem i liderem na polskim rynku. Od 1998 roku wykonaliœmy ponad 70 
kompleksowych realizacji Systemów w mieszkaniach, domach i budynkach u¿ytkowych.

SMARTech Sp. z o.o.
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