inHome pro hotový dům
nebo byt

...za 2 dny

Řešení inHome je modulární a skládá se
celkem z pěti na sobě nezávislých komponent,
které je možno realizovat jak postupně, tak
celé najednou. Instalace ve zcela hotovém
a vybaveném bytě trvá pouhé dva dny.
Řídicí systém inControl
Control4 integruje komponenty inHome do jednoho prostředí, které se komfortně ovládá přes
televizi jedním dálkovým ovladačem nebo dotykovým panelem. Control4 ovládá topení, osvětlení,
zabezpečovací systém, žaluzie, spotřeby energií a vody, kamery, televize, satelit nebo audio
a video. Systém je možno řídit pomocí libovolného zařízení připojeného k internetu – tedy počítače
– nebo „chytrého“ telefonu. Díky tomu máte odkudkoliv přehled o svém domově.

Zabezpečení inSecurity
Byt/dům je dodatečně možno vybavit bezdrátovým elektronickým zabezpečovacím systémem
Jablotron, detektory kouře, pohybovými čidly a bezdrátovými kamerami. Zabezpečovací systém
lze napojit na pult centrální ochrany nebo váš mobilní telefon.

Úsporná regulace topení inSavings
Radiátory nebo okruhy podlahového topení mohou být regulovány termohlavicí, která má v sobě
navíc vlastní teplotní čidlo. Teplota v každé obytné místnosti je regulována systémem Synco living,
pomocí kterého lze nastavit individuální teploty v jednotlivých místnostech, měnit režimy vytápění
bytu nebo dálkově ovládat celý vytápěcí systém. Úspory se při použití systému Synco living
pohybují mezi 20 až 30 procenty.

Ovládání světel a žaluzií inRemote
Světla nebo žaluzie mohou být osazeny bezdrátovými aktory xComfort, které umožňují jejich
dálkové ovládání a integraci do systému inHome. Je pohodlné, když při puštění televize vám
automaticky sjedou žaluzie a místnost se nasvítí vybranou světelnou scénou. Nebo vás vzbudí
centrální systém tak, že pomalu vysune žaluzie, tlumeně rozsvítí, pustí vaši oblíbenou hudbu
a zapne kávovar.

Hudba v každé místnosti inSound
Bezdrátové ozvučení celého bytu/domu inSound je první a jediný digitální hudební systém, který
umožňuje bezdrátové přehrávání veškeré digitální hudby z dlaně vaší ruky. Hlavní výhodou je
skutečnost, že nepotřebujete mít v každé místnosti počítač, hudební server či bezdrátovou síť.
Pomocí jednoduchého ovladače nebo svého telefonu můžete přistupovat k veškerým digitálním
hudebním nahrávkám, ať jsou uloženy kdekoli (PC, Mac, telefon nebo internet).
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Představte si...
že vás ráno vzbudí oblíbená hudba, vůně čerstvě uvařené kávy a právě
upečeného chleba. Až zaklapnete dveře, váš domov se sám postará
o zabezpečení, nezapomene včas vyprat, vyluxovat, vyvětrat a postará se
třeba i o uvaření večeře...

Není třeba si nic
představovat. inHome.
Přijďte do unikátního Centra inovací pro technologie inteligentního
bydlení www.CITIB.eu
K Dýmači 18, Praha 4–Cholupice. Domluvte si osobní prohlídku na tel. 603 52 50 50 nebo info@InsightHome.eu.

inHome – bezpečí
l V jakýkoliv okamžik
máte přehled o bezpečném
chodu domácnosti – alarm,
požární čidla, kamerový
systém a infračervené
závory.
l Pomocí infračervených
závor můžete hlídat,
aby děti nepřekročily
nebezpečnou vzdálenost
k bazénu.
l Při jakékoliv
nestandardní události jste
informováni pomocí SMS
(snížení teploty v akváriu,
výpadek elektrického
proudu nebo topení apod.).
l Při odchodu posledního
člena rodiny se automaticky
zapne alarm, vypnou světla,
požadované zásuvky,
stáhnou žaluzie a přepne
se topení/klimatizace na
udržovací režim.

inHome – úspory

inHome – pohodlí

inHome – zábava

l inHome umožňuje libovolně určovat a měnit,
jaký vypínač bude rozsvěcet jaká světla. A to
kdykoliv.

l Ovládání je velmi jednoduché
a zcela intuitivní. Pro každého
člena domácnosti může být jiný
design a ergonometrie ovládání.

l Z libovolné místnosti
domu nebo zahrady
máte k dispozici rodinné
fotografie, nahrávky
z dovolených, svou
oblíbenou hudbu, filmy
v nejvyšší HD kvalitě,
prostorový zvuk,
internet, počítačové
hry, elektronickou
poštu, příjem rádiového,
televizního, digitálního
a satelitního vysílání.

l Jedním vypínačem můžete ovládat i skupinu
světel, a vytvářet tak světelné scény. Pomocí
LED prvků můžete měnit i barevné tóny
osvětlení.
l Vypínače mohou být bezdrátové, a tak se
dají umístit třeba na sprchový kout.
l Nejste-li delší dobu v místnosti, systém sám
zhasne.
l inHome velmi efektivně řídí a monitoruje
spotřebu energií.
l Řídicí systém dokáže optimálně kombinovat
vytápění z různých tepelných zdrojů.
l V případě deště zavře automaticky
střešní okna, v případě větru zatáhne
markýzy.

l inHome ztlumí topení, když
otevřete okno.
l Tlumeně rozsvítí cestu na
toaletu, když v noci vstanete.
l Upozorní vás na novou poštu
v domovní schránce.
l Před odjezdem z práce si
pustíte pračku.
l Automatický budík tlumeně
pustí hudbu, pomalu otevře
žaluzie a spustí kávovar s vaší
oblíbenou kávou.
l Před vaším příjezdem z hor
vyhřeje saunu.

l Vybrané programy
(např. seriály) se vám
automaticky nahrávají,
a navíc s vynecháním
reklam.
l Díky multifunkčním
tlačítkům můžete jedním
stiskem spustit přehrávání
svého oblíbeného filmu,
zároveň se ztlumí osvětlení
v místnosti, případně se
zatemní žaluzie, vyjede
projektor a projekční
plátno z podhledu a váš
zesilovač se nastaví na
požadovanou hlasitost.

l Systém umožňuje
„náhodně“ rozsvěcovat
místnosti, a tak ve vaší
nepřítomnosti (dovolená,
...) simulovat vaši
přítomnost.

inHome – ekologie
l Díky integraci alternativních
zdrojů energie a jejich
optimálnímu a efektivnímu řízení
ve vazbě na nízkoenergetické
nebo pasivní stavby je celý
systém inHome velmi šetrný
k životnímu prostředí.

Cílem CITIB je prezentovat široké i odborné
veřejnosti ty nejnovější trendy v oblasti moderního
bydlení, inteligentních řídicích systémů a digitální
domácnosti.
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