INTELIGENTNY DOM
- NOWY STYL ŻYCIA

Inteligentne rozwiązania
dla Twojego domu

Domintell od ponad 25 lat dostarcza systemy automatyki budynkowej, które są
innowacyjne, proste, modułowe i łatwe w konfiguracji. Nasze rozwiązania pozwalają
sterować oświetleniem, ogrzewaniem, wentylacją, roletami, bramą garażową oraz
sprzętem nagłaśniającym i aktywnie oszczędzać energię. Możesz zarządzać swoim
inteligentnym domem lokalnie przez panel dotykowy lub będąc poza domem za
pomocą telefonu, tabletu lub komputera. Jeżeli wybierzesz system Domintell, wnętrze
Twojego domu będzie oferować więcej komfortu, bezpieczeństwa, autonomii
i oszczędności. Zobacz w jak wielu zastosowaniach sprawdzi się domowa automatyka
Domintell.
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Oświetlenie podstawowe
Moja instalacja Domintell obsługuje oświetlenie w całym domu
Kiedy opuszczam dom, mogę wyłączyć wszystkie światła jednym przyciskiem. Kiedy
wrócę w nocy, światło zapali się, by pokazać mi drogę w ciemności. Korzystając
z systemu domowej automatyki Domintell, mogę ustawić ulubioną atmosferę jednym
naciśnięciem przycisku. Jeśli dzieci zapomną wyłączyć światło w łazience, wyłączy
się ono samoczynnie po zadanym czasie. Światła włączają się automatycznie, gdy
wchodzę do pomieszczeń - ale tylko gdy jest ciemno. Jeśli włączy się alarm, wszystkie
światła widoczne od zewnątrz zapalą się, a nawet mogą być naprzemiennie włączane
i wyłączane, co na pewno zadziała odstraszająco!
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Oświetlenie ściemniane
Korzystając z funkcji ściemniania, programuję wszystkie
światła w moim domu
Za pomocą jednego przycisku mogę wywołać sceny świetlne, które stworzyłem i łatwo
ustawić nowe. Mogę ograniczyć maksymalną jasność oświetlenia w nocy w wybranych
pokojach, by nie zostać oślepionym jeśli muszę nagle wstać. Jeśli chcę, mogę sterować
wielobarwnym światłem, wybierając kolor dopasowany do aktualnych czynności
lub nastroju. W pokojach dzieci światło stopniowo przyciemnia się, by utworzyć
półmrok. O poranku światło powoli rozjaśnia się, by nie obudzić mnie gwałtownie.
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Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja

System Domintell pozwala mi lepiej zarządzać
ogrzewaniem i wentylacją
Mogę lepiej zarządzać klimatem wewnątrz budynku, tworząc różne strefy
w zależności od miejsc przebywania członków rodziny. Gdy niektóre części domu są
czasem nieużywane, mogę wyłączyć ogrzewanie. Wracając z wakacji mogę zdalnie
włączyć ogrzewanie w domu, by temepratura była komfortowa gdy wrócę. Kiedy
opuszczam dom, mogę jednym naciśnięciem przycisku ustawić tryb nieobecności,
co pozwala na znaczne oszczędności energii. W prosty sposób mogę przejść z trybu
letniego do zimowego, by utrzymać komfort temperaturowy.
Dzięki systemowi wentylacyjnemu powietrze w moim domu jest zawsze świeże. Jeśli
zechcę przewietrzyć pomieszczenie, gdy na zewnątrz jest zimno - ogrzewanie zostanie
automatycznie ustawine w tryb przeciwzamrożeniowy. System zarządzania roletami
i żaluzjami zadba, by zimą słońce ogrzewało pokoje. Latem natomiast zasłonięte rolety
lub żaluzje mogą wspomóc działanie klimatyzacji. Jeśli coś niepokojącego wydarzy się
w działaniu systemu grzewczego, mogę być o tym poinformowany nawet, gdy jestem
poza domem.
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Ekran dotykowy
Podświetlane przyciski

Panele dotykowe Domintell umożliwiają mi
zarządzanie całym domem
Mój ekran sterujący informuje mnie, jeśli dzieci zapomną zgasić światła przed snem
i jeśli brama garażowa nie została zamknięta. Mogę sterować temperaturą w każdej
części domu z ekranu. Kiedy nie jest używany, pokazuje moje ulubione zdjęcia.
Za jednym dotknięciem mogę wybrać moją ulubioną stację radiową. Jeśli to
konieczne, mogę zmienić wszystkie ustawienia na panelu - mam zawsze wszystko pod
kontrolą. Mogę zablokować wybrane funkcje na ekranie, by uniknąć niepowołanego
dostępu. Mogę także sprawdzić obraz z wideodomofonu oraz kamer monitoringu.
Wygląd panelu dotykowego jest dostosowany do sensorów przyciskowych
i dotykowych, umożliwiających sterowanie lokalne. Podświetlane przyciski zapewniają
bezproblemowe odnalezienie ich w ciemności. Intensywność podświetlenia może
zależeć od pory dnia i nocy. Kolor podświetlenia przycisków informuje mnie także
o włączonym oświetleniu.
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Wideodomofon

Wideodomofon Domintell jest bardzo przydatny

Kiedy ktoś dzwoni do drzwi, wszystkie ekrany Domintell pokazują obraz
odwiedzającego. Wystarczy dotknięcie ekranu, by rozpocząć wideorozmowę
z gościem. Radio zostaje automatycznie wyłączone, bym mógł słyszeć rozmowę.
Elektroniczna etykieta w bramofonie może wyświetlać okreśłony napis. Co więcej etykieta może zostać wyłączona w określonych godzinach, by zapewnić większą
dyskrecję.
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Zdalne sterowanie

System Domintell pozwala zarządzać moim domem
gdziekolwiek jestem na świecie
Mogę kontrolować cały dom z mojego telefonu lub tabletu, gdziekolwiek
jestem na świecie. Jeżeli wystąpi alarm, gdy jestem poza domem, zostanę
natychmiast o tym poinformowany. Jeśli nastąpi przerwa w dostawie zasilania,
otrzymam informację pozwalającą mi podjąć niezbędne działania. Jeśli jestem
w podróży, mogę zdecydować kiedy ponownie włączyć ogrzewanie. Jestem
informowany kiedy sprzątaczka wchodzi i wychodzi z domu! Mogę zmienić stację
radiową, której słucham będąc w ogrodzie. Gdy otrzymam informację o włamaniu,
mogę natychmiast sprawdzić sytuację na kamerach monitoringu i nawet ustawić
maksymalną głośność systemu audio, co na pewno zadziała
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Rolety / żaluzje

W systemie Domintell wszystkie rolety i żaluzje
są zarządzane automatycznie
Jednym przyciskiem steruję wszystkimi roletami w domu, nawet jeśli jestem daleko.
Rolety są podnoszone automatycznie o wschodzie słońca i opuszczane o zmierzchu,
nawet jeśli jestem poza domem (co symuluje obecność domowników zniechęcając
złodziei). Rolety otwierają i zamykają się w zależności od obecności słońca
i temperatury pokojowej. System reaguje także na silny wiatr. Gdy oglądam film, okna
zostają automatycznie zasłonięte, a światło przyciemnione. Mogę precyzyjnie ustawić
pozycję moich żaluzji, by uzyskać atmosferę jakiej potrzebuję.
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Oszczędność energii

Lepsze zarządzanie systemem ogrzewania zapewnia
znaczne oszczędności
Jeżeli okno jest otwarte, ogrzewanie zostaje wyłączone. Mogę sprawdzić zużycie
energii na ekranie, co umożliwia mi poczynienie dalszych oszczędności. W niektórych
pokojach oświetlenie jest aktywne przez zadany czas, by nie marnować energii. Jeśli
oświetlenie zewnętrzne pozostaje włączone, system wysyła mi wiadomość. Mogę
ponadto zablokować je przed włączeniem w ciągu dnia. Automatyczne sterowanie
roletami zapewnia maksymalne wykorzystanie darmowej energii słonecznej. Kiedy
opuszczam dom, przechodzi on automatycznie w tryb “eko”. Nie muszę się więc
martwić, czy zapomniałem wyłączyć oświetlenie lub ogrzewanie. Wykorzystuję nocną
taryfę przez włączenie bojlera elektrycznego we właściwym czasie.
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Nagłośnienie multiroom

Korzystając z instalacji Domintell mogę wypełnić cały dom
muzyką
O poranku system budzi mnie delikatnie, powoli zwiększając głośność ulubionej
muzyki. Oczywiście oświetlenie budzi mnie w ten sam sposób. Każdy domownik może
słuchać swojego ulubionego programu muzycznego w swoim pokoju. Gdy wchodzę
rano do łazienki, moja ulubiona stacja radiowa już gra. Jeśli ktoś dzwoni do drzwi,
głośność jest automatycznie zmniejszana, umożliwiając mi słyszenie rozmówcy. Mogę
sterować wszystkimi źródłami dźwięku nie ruszając się z miejsca.
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Ogród / basen

Z systemem Domintell zarządzam ogrodem i basenem
Podlewanie jest sterowane przez system Domintell zależnie od wilgotności i czasu.
Jakość wody w basenie jest nadzorowana, by był zawsze gotowy do pływania!
Poziom wody w stawie jest także kontrolowany przez Domintell, więc moje ryby
nie są zagrożone. Oświetlenie ogrodowe działa tylko, gdy jest potrzebne, podobnie
jak światła w basenie. Kiedy organizuję grill, mogę wybrać muzykę w zależności od
nastroju i zmieniać głośność będąc w ogrodzie.
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Bezpieczeństwo

Automatyka domowa Domintell pozwala zapewnić
bezpieczeństwo mojego domu
Zintegrowana symulacja obecności śledzi mój styl życia i odtwarza go podczas mojej
nieobecności. Mój dom zawsze wygląda na zamieszkały. W przypadku wykrycia
włamania, wszystkie widoczne z zewnątrz światła zostają włączone, alarm dźwiękowy
włącza sie z pełną głośnością, rolety podnoszą się, a powiadomienie zostaje wysłane
do mnie i innych osób. Mogę natychmiast sprawdzić podgląd z kamer systemu
monitoringu i zarządzać domem na odległość. Kiedy opuszczam dom, jestem zawsze
pewien, że zużycie energii elektrycznej zostaje ograniczone. Żelazko nie pozostanie
włączone! Mogę być informowany o zalaniu lub wycieku gazu będąc w domu lub
w podróży. Jeśli nastąpi zanik zasilania, gdy nie ma mnie w domu, zostanę o tym
natychmiast poinformowany. Zostanę również powiadomiony o powrocie zasilania,
bym nie musiał pospiesznie wracać do domu. Przycisk napadowy obok mojego łóżka
włącza wszystkie światła w domu, więc czuję się bezpiecznie.
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Niezależność
mieszkańców

Korzystając z systemu Domintell mogę dłużej samodzielnie
mieszkać w domu w poczuciu bezpieczeństwa
Dla bardzo wielu ludzi automatyka domowa jest zdecydowanie czymś więcej niż
tylko gadżetem. Zapewnia bardzo przydatne - czasami niezbędne - funkcje dla
osób, które są mniej samodzielne. Na przykład, czujniki ruchu wykrywają aktywność
w domu. W przypadku braku normalnej aktywności, wiadomość może zostać wysłana
do właściwych osób (najbliższych krewnych, sąsiadów, pracowników opieki, itp.).
W wybranych pomieszczeniach światło zapala się automatycznie podczas
obecności ludzi lub w określonych porach dnia. Możliwe jest sterowanie całym
systemem poprzez polecenia głosowe lub panel dotykowy, nawet z wózka
inwalidzkiego. Bez względu na poziom niepełnosprawności, można kontrolować
dom przy użyciu różnych pilotów, które można podłączyć do systemu.

Korzyści z poczucia
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Jaki budżet jest wymagany?
w PLN
Typ budynku

Wyposaż. standardowe

Wyposażenie Komfort

Wyposażenie Premium

9 200

24 700

36 800

Dom jednorodzinny

17 600

37 300

53 200

Willa / rezydencja

37 700

52 800

78 300

Mieszkanie

Jako procent wartości
Typ budynku

Wyposaż. standardowe

Wyposażenie Komfort

Wyposażenie Premium

Mieszkanie

1,7

4,5

6,8

Dom jednorodzinny

1,6

3,6

5,1

Willa / rezydencja

1,5

2,1

3,1

Z systemem Domintell ciesz się wszystkimi korzyściami
domowej automatyki w cenie, która nie jest wiele wyższa niż
klasyczna instalacja
Jak widać z przedstawionych tabel, system Domintell jest całkiem dostępny, nawet
w wariancie z osprzętem najwyższej klasy, który oferuje maksymalną wygodę.
Według badania belgijskiego Vlaamse Elektro Innovatiecentrum (2012r.) standardowa
instalacja elektryczna stanowi około 3% całkowitego budżetu budowy nowego
mieszkania lub domu. Instalacja Domintell stanowi od 1,5 do 6,8% tego budżetu.
Zapraszamy do skontaktowania się z nami w celu otrzymania oferty. Na stronie
internetowej www.domintell.pl znajdą Państwo katalog produktów Domintell.

Powierz swój dom
instalatorowi systemu Domintell
Instalacja Domintell jest “układem nerwowym” Twojego domu. Przez wiele lat
będzie zarządzać oświetleniem, ogrzewaniem, wentylacją, roletami i żaluzjami,
wideodomofonem i innymi funkcjami Twojego inteligentnego domu. Korzystaj więc
z oszczędności energii i większej wygody, bezpieczeństwa i niezależności.
Twoja instalacja Domintell musi być idealna - możesz polegać na naszych instalatorach.
Z biegiem lat przeszkoliliśmy ich ponad 2000. Zapewniamy im skuteczne wsparcie
techniczne i regularne aktualizacje. Jeśli nie znasz instalatora, możemy polecić
specjalistę w twojej okolicy. Jeśli uważasz, że Twój elektryk nie posiada wymaganych
kompetencji, możemy się z nim skontaktować i nawet przeszkolić go. Jeśli jesteś
instalatorem i chciałbyś instalować system Domintell, skontaktuj się z nami celem
odbycia szkolenia. Obecnie ponad jedna piąta nowych domów budowana jest
z systemem automatyki domowej.

Domintell: ponad 25 lat doświadczenia
w automatyce domowej
Domintell jest produktem belgijskiej firmy Trump SA utworzonej w 1986 roku,
specjalizującej się w zaawansowanej elektronice. Zakład firmy w Nivelles produkuje do
50 000 komponentów rocznie. Działalność firmy obejmuje wytwarzanie prototypów,
testowanie podzespołów, masową produkcję, montaż, pakowanie, magazynowanie
i wysyłkę. Dział badań i rozwoju Domintell prowadzony jest przez 4 inżynierów
korzystających z najnowocześniejszego sprzętu. Znaczne inwestycje czynione
w dział badań i rozwoju pozwalają nam stale rozwijać naszą ofertę i wprowadzać
innowacje technologiczne, wyprzedzając konkurencję. Rozwiązania automatyki
domowej Domintell oferują wysoką wydajność i są łatwe w obsłudze i konfiguracji.
Firma posiada własne zaplecze szkoleniowe, gdzie regularnie szkoli się wielu
instalatorów. Produkty systemu automatyki domowej Domintell są rozprowadzane
w 37 krajach a oprogramowanie przetłumaczone na 23 języki.

Domintell jest dla Ciebie.
Masz pytania dotyczące automatyki domowej?
Chciałbyś porozmawiać ze specjalistą?
Chciałbyś zobaczyć system pokazowy?
Chciałbyś otrzymać ofertę?
Skontaktuj się z nami.
Czekamy na Ciebie!

Wyłączny dystrybutor systemu Domintell na terenie Polski

P.U.H. POZELM

ul. Rynkowa 97
62-081 Przeźmierowo
tel./fax +48 61 653 49 40/41
tel. kom. +48 600 342 343
e-mail: biuro@pozelm.pl
www.domintell.pl
www.pozelm.pl

Twój instalator systemu Domintell

Inteligentne rozwiązania
dla Twojego domu
Domintell – Trump sa. Zoning II, rue de la Maîtrise, 9
1400 Nivelles + 32(0)67 88 82 50 – info@domintell.com

