Išmaniųjų namų sistemos pasiūlymas Tavo naujiems
namams TURNIŠKIŲ DOMINIJOJE

Gerb. TURNIŠKIŲ DOMINIJOS naujakury,
džiaugiamės jog išsirinkote prabangius Turniškių Dominijos apartamentus gamtos
apsuptyje!
Kadangi komfortas ir ramybė – jūsų aukščiausias prioritetas – išmaniųjų namų sistema
jūsų namuose rūpinasi tuo kas diena – suteikia jums papildomą komfortą bei užtikrina
nuolatinę namų kontrolę.
Siūlome jums susipažinti su išmaniųjų namų siūlomais patogumais. Žemiau mes jums
pateikiame mūsų siūlomos išmaniųjų namų sistemos galimybes bei idėjas jūsų namams.
Kviečiame jus puodeliui kavos gyvai aptarti jūsų poreikius bei mūsų galimybes.

Pagarbiai,
Gediminas Jovaiša
Direktorius
Tel: +370 659 29904
www.bustoautomatika.lt

Mes – išmaniųjų namų ekspertai

Išsiaiškinę jūsų
poreikį, patariame,
parenkame ir
suprojektuojame
tinkamiausią
sprendimą.

Įdiegiame sistemą
statomame ar jau
įrengtame name bei
bute. Apmokome
kaip ją valdyti
pačiam.

UAB Būsto automatika, Žemaitės g. 21, 2 aukštas, Vilnius
Įm. k.: 303168198;
Banko sąskaita: LT18 7400 0452 5782 3810 (Danske Bank)

Suteikiame pilną
darbų ir įrangos
garantiją 2 metams.

Esam visada šalia patariame, padedame
ir pamokome jums
naudojantis sistema.

Tel: +370 666 88088
info@bustoautomatika.lt
www.bustoautomatika.lt

Jūsų išmaniųjų namų galimybės
Pateikiame išmaniųjų namų sistemos galimybių sąrašą, bet tuo nepasiribojame - tik
fantazijos ir poreikių klausimas ką dar galite nuveikti sujungę namų daviklius bei
valdiklius į vieną sistemą.
Siūloma sistema pagrįsta belaide Zwave technologija, kuri šiuo metu yra lyderiaujanti technologija Europoje diegiant
išmanius namus ant jau esamos elektros/šildymo instaliacijos (retrofitingas). Diegiant šią technologiją nereikalingas
būsto remontas, sistemą vėliau lengva išmontuoti ir panaudoti naujuose namuose. Išmaniųjų namų sistema veikia
per pagrindinį kontrolerį (smegenis) ir bendrauja su prijungtais prietaisais Zwave bangomis. Kiekvienas prietaisas
sustiprina siunčiamas komandas, taip signalas gali nukeliauti iki kelių šimtų metrų ir apimti visą namą.
Namų valdymo taisyklės yra aprašomos patogioje vartotojo aplinkoje ir saugomos debesyje. Kai taisyklės yra
patvirtinamos – jos nusiunčiamos į kontrolerį internetu, vėliau išmanieji namai veikia be interneto pagalbos. Taip
pat interneto pagalba jūs galėsite valdyti ir stebėti namus savo išmaniuoju telefonu arba prisijungę iš bet kur
kompiuteriu. Jūsų namai yra saugūs – taisyklės ir duomenys talpinami duomenų debesyje, kur užtikrinamas
aukščiausio lygio saugumas.
JŪS GALĖTUMĖTE:
 Valdyti skirtingas šildymo zonas per radiatorius arba elektros-pavaras. Namų temperatūrą valdoma pagal
temperatūros daviklius ar/ir termostatus
 Atjungti šildymą zonose, kuriose atvertas langas, pagal sureagavusį lango daviklį
 Sudaryti šildymo grafiką ir taisykles bei valdyti telefonu/planšetėje patys, be mūsų pagalbos
 Pajungti rekuperatorių bei kondicionierius tiesiogiai arba per IR pultelį-valdiklį
 Automatiškai suintensyvinti rekuperatorių pagal žmonių skaičių namuose (kuriuos skaičiuoja judesio davikliai)
JŪS GALĖTUMĖTE:
 Valdyti skirtingų zonų apšvietimo intensyvumą bei šviesos įjungimą/išjungimą. Naudojami jūsų jungikliai
 Apšvietimą ir jo intensyvumą valdyti savo jungtukais, nustatytomis taisyklėmis bei planšete arba telefonu
 Sukurti apšvietimo taisykles pagal judesio daviklius, įjungtus prietaisus, šviesos kiekį namie, laiką, temperatūrą,
būvį namuose bei kitus parametrus, pvz. Naktį atsikėlus į vonią – šviesos užsidega 30% intensyvumu ir
neišbudina jūsų
 Reguliuoti apšvietimo spalvą pagal jūsų nuotaiką
 Apšvietimą valdyti su būvio davikliu – nejudant ir skaitant knygą šviesa neužgęstu
JŪS GALĖTUMĖTE:
 Stebėti savo namo daviklių būseną, jiems suveikus gauti automatinius pranešimus
 Reaguoti į netikėtą vandens nuotėkį – suveikus davikliui automatiškai užblokuojamas vandens padavimas
 Reaguoti į gaisro pavojų – suveikus dūmų detektoriui gauti SMS bei įspėti gyventojus mirksinčiomis šviesomis
 Pajungti savo turimą signalizaciją bei naudoti taisykles. Pvz. pridavus signalizaciją nustatomas ekonominis
šildymas, užsidaro užuolaidos, šviesos imituoja buvimą namuose, pasileidžia laistymas
 Pajungti vietinę 6 zonų signalizaciją su sirena naudojant jūsų daviklius, kuri veikia bendroje sistemoje
 Pajungti kamerą (su ar be audio) ir suveikus turimiems davikliams telefone matytumėte tiesioginį vaizdą
 Pajungti automatinę spyną, vartų valdymą bei video-telefonspynę, kurios vaizdą matysite telefone
JŪS GALĖTUMĖTE:
 Valdyti žaliuzes – pajungiami valdikliai prie jūsų turimų užuolaidų/markizių/roledų atitraukimo variklių.
 Visus prietaisus galima valdyti pagal sudėliotas taisykles įtraukiant visus jūsų prietaisus ir daviklius
 Automatiškai varstyti langus bei stoglangius reaguojant į kritulius, būvį namuose ar dūmų detektorių
 Valdyti visus prietaisus kuriuos valdote su pulteliu - muzikinį centrą (pažadina su muzika), kondicionierių, TV
(įjungus TV išsijungia šviesos, kameros vaizdas transliuojamas į TV), projektorių
 Transiliuoti muziką į jūsų centrą per wifi iš jūsų telefono ar kompiuterio
 Valdyti rozečių veikimą (gyvatukas, ribotas TV laikas vaikams) ir stebėti energijos suvartojimą
 Automatiškai gauti skaitliukų (elektros, vandens, dujų) duomenis tiesiai į telefoną
JŪS GALĖTUMĖTE:
 Valdyti lauko apšvietimą (kieme, garaže ar terasoje) pagal judesio daviklius bei būvį namuose
 Automatiškai paleisti muziką jūsų terasoje kai į ją įeinate
 Automatiškai atidaryti kiemo vartus jums privažiavus su automobiliu prie jų
 Pajungti automatinį vejos laistymo valdymą kuris automatiškai laisto pagal grafiką, kritulių kiekį bei jūsų buvimą
namuose, pvz. Laisto kai nelijo 3 dienas, neprognozuojami krituliai, įjungi signalizaciją ir išvyksti iš namų)
 Valdyti automatinį kubilo, baseino ar jakuzzi pripylimą bei šildymą, elektrinę pirtį ar kitus lauko prietaisus

Daugiau galimybių ir informacijos rasite mūsų puslapyje
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Jūsų išmaniųjų namų sistemos sąmata
Žemiau pateikiame išmaniųjų namų sistemos orientacines kainas. Detalų pasiūlymą
paruošime po pokalbio su jumis, išsiaiškinus poreikius.

Kviečiame susitikti puodeliui kavos ir aptarti jūsų poreikius bei
mūsų galimybes.
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Priedas: naudojamos įrangos keli pavyzdžiai


Telefono aplikacija ir paprastas taisyklių kūrimas bei valdymas



Kontroleriai



Davikliai ir jutikliai



Termostatai
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