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 Inteligentní domy? Ne.



Základní kameny moderního bydlení

Zvýšení komfortu bydlení a osobního pohodlí

Zábavu na vysoké úrovni

Nejvyšší bezpečí

Snížení spotřeby energií

Snížení vlivu domu nebo bytu na životní prostředí



Pohodlí

 Jednoduché a intuitivní ovládání

 Pro každou věkovou generaci uzpůsobený
design i funkce

 Ztlumení topení, když otevřete okno

 Tlumené  nasícení cesty na toaletu (k ledničce),
když v noci vstanete

 Upozornění na novou poštu v domovní schránce

 Před odjezdem z práce si pustíte pračku

 Automatický budík tlumeně pustí hudbu, pomalu
otevře žaluzie a spustí kávovar s vaší oblíbenou kávou

 Před Vašim příjezdem z hor si vyhřeje saunu



Zábava

 Vybrané programy (např. seriály) se Vám
automaticky nahrávají a navíc s vynecháním
reklam

 Dokonalý obraz a špičkový zvuk

 Multimediální server na kterém máte všechna
domácí multimédia, a který je bezpečně
dostupný odkudkoliv na světě

 Digitální rámečky zobrazující fotografie, které
právě nafotily vaše děti na druhé straně
planety



Bezpečí

 Infračervené závory hlídají děti před pádem

do bazénu

 Vzdálený přístup

 Hlídání domu i při neaktivovaném alarmu

 Výstup z kamer na libovolnou televizi,

dotykový panel nebo monitor počítače



Úspory

 Nejste-li delší dobu v místnosti, samo se zhasne

 Podle venkovní intenzity světla se plynule upravuje
i intenzita interiérových světel

 Velmi efektivní řídzení a monitoring
spotřeby energií

 Optimální kombinace vytápění z různých
tepelných zdrojů

 V případě deště automatické uzavření střešních
oken, v případě větru zatažení markýz



Ekologie

 Díky integraci alternativních zdrojů
energie a jejich optimálnímu a efektivnímu
řízení ve vazbě na nízkoenergetické
nebo pasivní stavby je vše velmi šetrné
k životnímu prostředí.



    inHome – Moderní bydlení

 Stavíte nový dům, děláte rekonstrukci nebo chcete
si usnadnit a zpříjemnit bydlení?

 Chcete, aby Váš domov byl opravdu bezpečný?

 Chcete být co nejméně závislí na cenách energií?

 Chcete vše doma jednoduše a intuitivně ovládat?

 Vadí vám, spoustu různých klávesnic a panýlků
na stěnách?

 Hledáte stále to správné dálkové ovládání, abyste
si pustili vybrané DVD?

 Zapomínáte čas od času aktivovat alarm, rozsvíceno
nebo otevřená okna?



    inHome – 4 kroky k úspěchu

Konzultace a plánování
 Naši odborníci se podrobně seznámí s Vašimi

představami o moderní domácnosti a představí
Vám možnosti řešení inHome

Projekt
 Na základě podrobné analýzy fungování celého

systému vypracujeme detailní realizační projekt
a cenovou nabídku

Realizace
 Počínaje rozvodem silnoproudé a slaboproudé sítě,

až po osazení jednotlivými komponentami
a programování celého systému inHome

Rozvoj, údržba, servis
 S tím, jak se mění životní styl se můžou měnit

i požadavky na dům. Proto nabízíme další rozvoj
a údržbu celého systému dle Vašich požadavků.
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Spolupráce

 Architekti

 Interiérová studia a bytoví designéři

 Developeři

 Produktoví partneři

 Věda a výzkum

 Média



    Insight Home, a.s.

Insight

 1. a penetrating understanding, as of a complex situation
or problem,

 2. the ability to perceive clearly or deeply the inner nature
of things

Collins Dictionary



    Insight Home, a.s.

 Jedna z mála českých společností, která se výhradně
zaměřuje na rezidenční trh

 Silná partnerská síť

 Realizace Centra inovací pro technologie
inteligentního bydlení

 Osobní zkušenost s používáním inteligentního domu

 Nabízíme
 Konzultace

 Projekční činnosti

 Realizační a implementační činnost

 Projektové řízení

 Servis



Partneři

Hlavní partneři

Produktoví partneři



    Navštivte náš ukázkový areál…

 Centrum inovací pro technologie
inteligentního bydlení

 Ojedinělý projekt ve střední a východní Evropě

 www.CITIB.cz

2009 – Domy byly zařazeny do prestižní soutěže



    Navštivte náš ukázkový areál…

 Poloha: K Dýmači 18, Praha 4

 Dva rodinné domy a zahradní domek

 Plocha pozemku: 4.000 m2

 Užitná plocha prvního domu: 592 m2

 Užitná plocha druhého domu: 251 m2

 Zahradní dům: 110 m2

 Zahradní jezírko (koi), bazén, vířivka

 Vnitřní komunikace 450 m2



Shrnutí

 Insight Home je jedna z mála českých

společností, která se výhradně zaměřuje na

rezidenční sektor

 Nastala doba, kdy není již potřeba se bát

technologií pro inteligentní domy

 O čemž Vás osobně přesvědčíme v našem

Centru inovací…

 Inteligentní domy nejsou budoucností, ale

jednoznačným trendem v moderním bydlení



Další Vaše kroky…

Před odchodem:

 Domluvit si návštěvu v CITIB

 603 52 50 50

 www.CITIB.cz

 info@InsightHome.eu

Po odchodu:

 Navštívit interaktivní stánek
B10 v této hale



Insight Home, a.s.
K Libuši 4/24, 148 00  Praha 4
jan.prucha@InsightHome.eu
603 52 50 50
www.InsightHome.eu

Jan Průcha

Prezentační areál
Centrum inovací pro technologie ineligentníh bydlení

K Dýmači 18, Praha 4 - Cholupice
info@InsightHome.eu, 603 52 50 50

www.CITIB.eu


