
 

Insight Home: Amsterdamský veletrh ISE 2010 představil technologie nové 
generace i pro inteligentní domy 

Během pěti let se součástí integrovaných systémů mohou stát 3D televizory i 360 stupňové LED 
displeje, řídící jednotky pro domácnosti počítají s hlasovým ovládáním  

 

Tisková zpráva                 Praha, 8. února 2010 

Nejvýznamnější evropský veletrh pro profesionály v oblasti audia a videa přinesl řadu novinek 
nejen pro jednotlivé obory, ale také pro integrované systémy používané v tzv. inteligentních 
domech. Jedním z účastníků byla ve dnech 2. až 4. února 2010 také společnost Insight Home , 
český poskytovatel služeb v oblasti projektového poradenství a řešení a provozovatel Centra pro 
technologie inteligentního bydlení  – www.CITIB.eu .   

Veletrhu Integrated Systems Europe 2010 (ISE) předcházela odborná konference Digital Out of 
Home a samotný veletrh navštívilo v osmi exhibičních halách více než 28 tisíc návštěvníků, což 
je o 14,4% více než loni.  Podobně jako na veletrhu v Las Vegas, největší pozornost budily 3D 
televize umožňující sledování prostorového obrazu bez polarizačních brýlí. „I když iluze zatím 
není tak dokonalá, dokážu si představit, že se během pěti let dostaneme na obraz srovnatelný 
s realitou,“ komentoval sekci ředitel společnosti Insight Home Jan Průcha. „Mimořádně 
pozoruhodné byly také 360 stupňové LED displeje společnosti Kinoton, které jsou zcela 
průhledné a zobrazují nejen na povrchu, ale také 3D obraz vevnitř,“ dodal. 

Na veletrhu nechyběly největší světové firmy v oblasti řízení a integrace inteligentních domů jako 
například AMX či český výrobce CUE.  Na stáncích byly k vidění nové verze integračních 
systémů, řídících jednotek a dotykových panelů, které jsou čím dál rozšířenější i u jiných typů 
hardwaru. „Zajímavé byly také ukázky integrace na produkty třetích stran, jakými jsou například 
audio  
a video systémy, domácí spotřebiče a podobně. Za zmínku jistě stojí systém pražského výrobce 
CUE, který přinesl ovládací panel z lehkého hliníku s pokročilou grafikou uživatelského rozhraní  
a hlasovou službou typu VoIP. AMX, náš dodavatel, zase představil reálné instalace a jeho 
možnosti i pro konferenční centra, firemní, univerzitní a státní sféru, přičemž důraz kladl zejména 
na bezpečný přenos dat pomocí optických vláken. Ocenil jsem také zcela novou řadu produktů 
pro interiér – Signature Series – řícící centrála, univerzální digitální maticový přepínač 8 x 8  
a multi-room maticový zesilovač 8  x 8,“ řekl Průcha, ředitel Insight Home.  

Veletrh ukázal jednoznačný trend v úsporách energií. Počínaje domácí automatizací osvětlení, 
přes po nízkoenergetické televize, až po zobrazovací panely nebo světla. „Inteligentní systémy 
umožňují sledovat průběžnou spotřebu v domě až na úroveň jednotlivých místností, případně 
spotřebičů. Světový leader v oblasti řízení světel, společnost Lutron, poprvé na veletrhu ISE 
představila tzv. Energy Suit, který umí na základě potřeb klienta řídit a optimalizovat spotřebu 
energie potřebnou pro osvětlení domácností, ale i mnohopatrových komerčních budov,“ vysvětlil 
Jan Průcha. 

Vedle CUE se v Amsterodamu představila i další česká společnost, MW s.r.o. – The Screen 
Factory, která již 80 let vyrábí projekční plátna všech rozměrů.  
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O společnosti Insight Home, a.s.  

Insight Home, a.s. spolu s partnery 
vyvinul řešení inHome pro moderní 
bydlení (dříve se používal termín 
inteligentní dům nebo dům 
budoucnosti). Moderně pojaté 
bydlení se stává standardem 
pohodlného a bezpečného životního 
stylu, který navíc může být šetrný  
k životnímu prostředí. Naším cílem 
je dále vyvíjet a rozvíjet technologie 
moderního bydlení a tím přispět ke 
zlepšení životní úrovně našich 
klientů.  
 


