QUALITY
LIVING

Poznaj system
automatyki domowej
zaprojektowany
przez lubelskich
inżynierów.
Twoje mieszkanie jest wyposażone w system
Domatiq – wygodny, bezpieczny i stabilny
system Smart Home, dzięki któremu będzie ono
naprawdę inteligentne. Domatiq jest rozwiązaniem
systemowym - to znaczy, że stanowi integralną
część instalacji elektrycznej, co gwarantuje
długotrwałe i bezproblemowe funkcjonowanie.
Rozbudowane funkcje systemu Smart Home
Domatiq sprawią, że korzystanie z mieszkania,
które właśnie nabyłeś, będzie nie tylko wyjątkowo
komfortowe, ale również oszczędne i bezpieczne
dla Ciebie oraz Twoich bliskich.
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KOMFORT

Systemy SMART HOME Domatiq znacząco
poprawiają komfort życia w obiektach mieszkalnych,
dzięki możliwości zdalnego zarządzania oraz
inteligentnym automatyzacjom, które pozwalają
na sterowanie funkcjami mieszkania, bez
angażowania jego mieszkańców. Twoje mieszkanie
może automatycznie włączać ogrzewanie,
kiedy wracasz do domu i wyłączać je za Ciebie,
kiedy je opuścisz. Funkcja tworzenia scen
oświetlenia dostosuje jego parametry do Twoich
indywidualnych upodobań.

OSZCZĘDNOŚCI

Mieszkania z systemem Domatiq są tańsze
w utrzymaniu, dzięki funkcji zarządzania
ogrzewaniem i oświetleniem według indywidualnych
scenariuszy, które można zaprogramować
w każdej chwili, z dowolnego miejsca na świecie.
Dodatkowo, system pomoże pogasić światła
i wyłączyć ogrzewanie podczas nieobecności
domowników.

BEZPIECZEŃSTWO

Mieszkania wyposażone w system Domatiq
posiadają zestaw czujników, umożliwiający
wykrywanie ruchu, pożaru oraz zalania wodą
w obiekcie. System powiadomi mieszkańców
w przypadku wykrycia niepożądanego ruchu
lub innych zdarzeń takich jak przypalające się
potrawy, czy powódź w łazience. Ponadto,
Domatiq pozwala na tworzenie symulacji obecności
mieszkańców, dzięki czemu Twoje mieszkanie
będzie bezpieczne podczas dłuższej nieobecności
np. w czasie wakacji.

Dzięki systemowi Domatiq możesz kontrolować swoje mieszkanie
w każdym momencie, z dowolnego miejsca na świecie!
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CO OTRZYMUJESZ
W SWOIM MIESZKANIU?

Sterowanie
oświetleniem
każdy punkt oświetleniowy w Twoim mieszkaniu jest sterowany
za pomocą systemu Smart Home Domatiq, dzięki czemu zyskujesz
dostęp do wielu atrakcyjnych funkcji:

Sceny
– możesz dowolnie
kreować konfigurację
oświetlenia, według
indywidualnych
preferencji. Dzięki
funkcji tworzenia scen
za pomocą jednego
włącznika uruchomisz
ulubiony zestaw
oświetlenia do oglądania
telewizji, czytania
książek, czy spędzania
czasu ze znajomymi.


 unkcja „idę spać”
F
– zapomnij o wstawaniu
z łóżka, aby zgasić
pozostawione światło
w domu. Dzięki funkcji
„idę spać” jednym
włącznikiem zgasisz
wszystkie światła
w mieszkaniu. Funkcja
ta może zostać
przypisana do
dowolnego włącznika
światła w mieszkaniu.
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Zdalny dostęp
– zapomniałeś zgasić
światła? Nie szkodzi,
dzięki aplikacji Domatiq
zrobisz to w każdej chwili
z dowolnego miejsca na
świecie.

Wielofunkcyjne
włączniki
– w odróżnieniu
od standardowych
włączników światła,
w systemach Smart
Home stosowane są
włączniki bistabilne
(tzw. „dzwonkowe” lub
„roletowe”). Dzięki temu
możliwe jest podwójne
wykorzystanie każdego
włącznika, przypisując
mu inne funkcje
przy normalnym
przyciśnięciu, a inne
przy długim. Pozwala
to na zmniejszenie
ilości włączników na
ścianie, poprawiając
estetykę i funkcjonalność
mieszkania.

 ymulacja obecności
S
– nie martw się o
bezpieczeństwo
mieszkania pod Twoją
nieobecność. Symulacja
obecności w systemie
Domatiq pozwala
na uruchomienie
dowolnej sekwencji
zapalania i gaszenia
oświetlenia, dzięki
czemu zaobserwowanie
nieobecności
domowników
jest znacznie utrudnione.

Inteligentne
automatyzacje
– aplikacja Domatiq
pozwala na tworzenie
inteligentnych
automatyzacji, dzięki
którym możesz
zaprogramować
dowolne scenariusze
oświetleniowe
dla Twojego mieszkania,
uzależnione m.in. od
obecności domowników,
pory dnia, czy też
czujnika ruchu.

OŚWIETLENIE
CO MUSISZ WIEDZIEĆ?

Włączniki – instalacje Smart Home
wykorzystują włączniki monostabilne
(roletowe lub dzwonkowe). Pamiętaj
o tym, jeśli zdecydujesz się na zakup
własnej linii włączników i sprawdź,
czy wybrany wzór oferuje tego typu
rozwiązania.

Instalacja – system Smart
Home Domatiq oparty jest
o magistralę komunikacyjną,
dlatego wprowadzanie zmian
w instalacji elektrycznej wymaga
analogicznych zmian w instalacji
magistrali komunikacyjnej Domatiq.
Pamiętaj, aby uprzedzić o tym
wykonawcę przed rozpoczęciem
robót.

Rozbudowa systemu – istnieje
możliwość rozbudowy systemu
Smart Home Domatiq o elegancki
panel sterujący OLED, który pozwala
na sterowanie wszystkimi punktami
świetlnymi, a także innymi funkcjami
domu, z jednego miejsca
w mieszkaniu.
System może też zostać rozbudowany
o moduł zdalnej komunikacji,
dzięki czemu możliwa będzie jego
rozszerzenie o dodatkowe czujniki
ruchu, inteligentne żarówki albo
dodatkowe włączniki bezprzewodowe,
które można umieścić w dowolnym
punkcie mieszkania.

Grawerowane włączniki – istnieje
możliwość wykonania graweru
laserowego nadając w ten sposób
włącznikom niepowtarzalnego
i nowoczesnego wyglądu. Ułatwi
to jednocześnie korzystanie
z włączników gościom,
odwiedzającym Wasze nowoczesne,
inteligentne mieszkania.
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CO OTRZYMUJESZ
W SWOIM MIESZKANIU?

Sterowanie
ogrzewaniem
w celu zapewnienia maksymalnego komfortu Twoje mieszkanie
zostało wyposażone w system sterowania ogrzewaniem.
Umożliwia on następujące funkcje:

 cenariusze – Twoje mieszkanie pozwala na
S
tworzenie dowolnych scenariuszy grzewczych,
w zależności od pory dnia. Dzięki temu
zyskujesz pewność, że od tej pory zawsze
będzie Ci towarzyszył maksymalny komfort
cieplny, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów
ogrzewania obiektu.
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Zdalny dostęp – dzięki możliwości zdalnego
sterowania temperaturą już nigdy nie wrócisz
do wyziębionego mieszkania, a jeśli zapomnisz
wyłączyć ogrzewanie wychodząc z domu,
możesz to zrobić w każdej chwili za pomocą
dedykowanej aplikacji Domatiq.

Inteligentne automatyzacje – aplikacja Domatiq
pozwala na Tworzenie inteligentnych automatyzacji,
dzięki którym temperatura w mieszkaniu może być
automatycznie dostosowywana nie tylko do pory
dnia, ale również obecności domowników
w mieszkaniu, czy też prognozowanej temperatury
na zewnątrz. W ten sposób sterowanie
ogrzewaniem staje się praktycznie bezobsługowe,
a koszty utrzymania mieszkania jeszcze niższe,
ponieważ system Domatiq sam obniży temperaturę,
kiedy wykryje, że wszyscy domownicy opuścili
obiekt.

OGRZEWANIE
CO MUSISZ WIEDZIEĆ?

Zadana temperatura – system
sterowania ogrzewaniem, w który
zostało wyposażone Twoje mieszkanie
pozwala na ustalenie jednego poziomu
temperatury dla całego mieszkania.

Czujniki temperatury – Twoje
mieszkanie zostało wyposażone
w czujnik temperatury, który
w każdym momencie mierzy
temperaturę wewnętrzną i zarządza
elektrozaworem regulującym moc
ogrzewania. Od teraz temperatura
w Twoim mieszkaniu będzie zawsze
dokładnie taka, jak lubisz.

Sterowanie temperaturą
pomieszczeń – istnieje
możliwość rozszerzenia funkcji
sterowania ogrzewaniem
o możliwość indywidualnego
sterowania temperaturą w każdym
pomieszczeniu. Wiąże się to
z rozbudową instalacji grzewczej
o dodatkowe elektrozawory oraz
moduł sterujący Domatiq.

Rozbudowa systemu – standardowo,
sterowanie ogrzewaniem odbywa
się za pomocą aplikacji Domatiq
dostępnej na telefonach komórkowych
oraz komputerach stacjonarnych.
Decydując się na zakup
nowoczesnego panelu dotykowego
OLED zyskujesz możliwość sterowania
ogrzewaniem, a także wieloma
innymi funkcjami swojego mieszkania
z jednego, centralnego punktu
mieszkania.
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CO OTRZYMUJESZ
W SWOIM MIESZKANIU?

System
czujników
Twoje mieszkanie zostało dodatkowo wyposażone w system sensorów Domatiq, który obejmuje
czujnik zalania, dymu oraz ruchu. Zastosowanie systemu czujników w mieszkaniu wpływa
na poprawę bezpieczeństwa i komfortu domowników, dzięki następującym funkcjom:

 owiadomienia – w przypadku uruchomienia
P
czujnika dymu lub zalania aplikacja Domatiq
błyskawicznie powiadomi właściciela
mieszkania o zaistniałym zagrożeniu.
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Wykrycie niepożądanego ruchu – czujnik ruchu
skierowany jest na drzwi wejściowe, w przypadku
wykrycia niepożądanego ruchu w obiekcie aplikacja
powiadomi właściciela o wystąpieniu takiego
zdarzenia. Ponadto, istnieje możliwość uruchomienia
sygnalizacji świetlnej w postaci np. pulsacyjnego
włączania i wyłączania oświetlenia w mieszkaniu.

Inteligentne automatyzacje – czujnik
ruchu, w który wyposażone zostało Twoje
mieszkanie może być wykorzystany
do tworzenia inteligentnych automatyzacji.
Dzięki temu możesz sterować dowolnymi
funkcjami domu na podstawie informacji
przekazywanych przez czujnik ruchu.

SYSTEM CZUJNIKÓW
CO MUSISZ WIEDZIEĆ?

Zawór odcinający – możesz dodatkowo
wyposażyć swoje mieszkanie w zawór
odcinający dopływ wody. W tej konfiguracji,
w momencie uruchomienia czujnika zalania
system Domatiq automatycznie odetnie
dopływ wody, oszczędzając wielu przykrych
konsekwencji Tobie i Twoim sąsiadom.


Rozbudowa systemu – istnieje możliwość
rozbudowy systemu Domatiq o moduł
komunikacji bezprzewodowej Zigbee, który
pozwala na zastosowanie dodatkowych
czujników ruchu w mieszkaniu. W ten sposób
możesz wyposażyć swoje mieszkanie
m.in. w czujniki otwartych okien i drzwi,
czy dodatkowe czujniki ruchu, które pozwolą
na automatyczne sterowanie oświetleniem
na podstawie ruchu, w całym obiekcie.
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CO OTRZYMUJESZ
W SWOIM MIESZKANIU?

Inteligentne
gniazdo

Jedno z gniazd elektrycznych w twoim mieszkaniu
ma funkcję zdalnego sterowania. Zostawiłeś
włączone żelazko? Nie musisz wracać do mieszkania
i sprawdzać – w każdej chwili wyłączysz je zdalnie,
dzięki dedykowanej aplikacji Domatiq.

INTELIGENTNE GNIAZDO
CO MUSISZ WIEDZIEĆ?
Dodatkowe gniazda
inteligentne – standard
Twojego mieszkania
przewiduje jedno
inteligentne gniazdo na
obiekt. Istnieje możliwość
zamówienia większej ilości
gniazd inteligentnych, wiąże
się to jednak z rozbudową
magistrali komunikacyjnej
i zakupem dodatkowego
modułu sterującego.

Rozbudowa systemu –
jeśli zdecydujesz,
że potrzebujesz więcej
gniazd, które można
programować czasowo
lub sterować zdalnie,
dopiero po wprowadzeniu
do mieszkania, istnieje
możliwość rozbudowy
systemu Domatiq o moduł
zdalnej komunikacji,
umożliwiający sterowanie
bezprzewodowe gniazdami,
komunikującymi się po
protokole Zigbee.

System nawodnienia ogrodu1 - mieszkania z ogrodem, znajdujące się na parterze
budynku zostały wyposażone w system nawadniania, dzięki czemu możesz mieć pewność,
że Twój trawnik będzie wyglądał pięknie przez cały rok. Sterowanie nawodnieniem możliwe
jest za pomocą aplikacji Domatiq i pozala na ustawienie godzin oraz pór dnia,
w których ogród ma być nawodniany. Dodatkowo, system posiada czujnik deszczu, który
w przypadku wykrycia opadów nie dopuści do niepotrzebnego zużycia wody.

1
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Instalacja - zmiana
lokalizacji inteligentnego
gniazda wymaga
wprowadzenia zmian
w instalacji magistrali
Domatiq. Pamiętaj,
aby powiadomić
o tym wykonawcę przed
rozpoczęciem robót.

Dotyczy mieszkań na parterze budynku

Zwiększ swoje możliwości

Możesz rozbudować swój system Smart Home Domatiq o dodatkowe funkcje, jak sterowanie rolet,
czy integracje z urządzeniami RTV i AGD. Możesz też wyposażyć swoje mieszkanie
w nowoczesny panel OLED, którym z jednego miejsca będziesz mógł sterować oświetleniem,
temperaturą i pozostałymi funkcjami Twojego inteligentnego domu.

ZEWNĘTRZNE INTEGRACJE

STEROWANIE ROLET

System Domatiq można w prosty sposób integrować z wieloma
urządzeniami peryferyjnymi, takimi jak sprzęt AGD, RTV oraz Hi-Fi.
Pozwala to na łatwe i wygodne zarządzanie wyposażeniem domu
w ramach dedykowanej aplikacji Domatiq oraz sterowanie tymi
urządzeniami w ramach inteligentnych automatyzacji. W tym celu
konieczny jest wybór urządzeń, spełniających standard „Internet
of Things”, tzn. takich, które pozwalają na przesyłanie danych
za pomocą instalacji elektrycznej lub Internetu.
Jeśli zdecydujesz się na zakup takich urządzeń i ich integrację
z Twoim systemem Smart Home Domatiq, przed zakupem
skontaktuj się z przedstawicielem firmy Domatiq w celu
potwierdzenia kompatybilności i możliwości integracji.

Za pomocą systemu Domatiq można również sterować roletami
lub żaluzjami w mieszkaniu. Integracja sterowania zacienieniem
z systemem Domatiq daje nieograniczone możliwości tworzenia
scen i scenariuszy, uzależnionych od takich czynników jak poziom
nasłonecznienia, pora dnia, czy obecność domowników.
Pamiętaj, że instalacja rolet lub żaluzji sterowanych zdalnie, wiąże
się z koniecznością doprowadzenia zasilania do napędów oraz
magistrali komunikacyjnej, dlatego rekomendowane jest, aby
skontaktować się w tej sprawie z deweloperem nieruchomości
przed zakończeniem prac budowlanych w obiekcie.
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