Inteligentny
System Zarządzania Apartamentem

Intelyo
Integrator
Jesteśmy liderem w INTEGRACJI
INTELIGENTNYCH ROZWIĄZAŃ,
dzięki czemu sprostamy oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających Klientów.
Integrując rozwiązania automatyki z rozwiązaniami multimedialnymi, dostarczamy produkty
PREMIUM firmy SAVANT.
Współpraca z klientami indywidualnymi,
deweloperami, architektami oraz projektantami pozwala nam realizować projekty
w apartamentach, willach, dużych biurowcach
oraz budynkach użyteczności publicznej.
Z uwagi na wieloletnie doświadczenie w branży automatyki użytkowej realizujemy projekty,
w których dbałość o najwyższą jakość wykonania jest celem nadrzędnym.
Przykładem jest zaprojektowany przez
architekta Helmuta Jahna apartamentowiec
COSMOPOLITAN, usytuowany w centrum
Warszawy, z 252 apartamentami o najwyższym standardzie wykończenia i wyposażenia
oraz 4296 m2 powierzchni biurowej.
Jesteśmy firmą z doświadczeniem i zespołem
inżynierów. Każdy nowy projekt jest dla nas
wyzwaniem, poprzez które spełniamy marzenia naszych Klientów…
- i to w firmie INTELYO jest celem nadrzędnym…

Standard
Wizualizacja
Skupiamy się na technologii
state-of-the-art, aby sprawić,
że interfejs użytkownika wykorzytany w apartamentowcu
Cosmopolitan był tak wygodny
w obsłudze, jak to tylko możliwe,
oraz pozwalał użytkownikowi
sterować złożonymi procesami
z każdego miejsca i o każdej
porze.

Przejmij kontrolę
nad swoim otoczeniem
W dowolnym miejscu - apartamencie czy biurze - dzięki rezydencyjnym rozwiązaniom inteligentnego domu HMS INTELYO
dopasujesz wnętrze do swoich
upodobań.

Oferujemy najnowsze rozwiązania w dziedzinie sterowania,
automatyki, audio/video, komunikacji i zarządzania energią.

Standard
Luksus w standardzie

OŚWIETLENIE - włącz/wyłącz
ROLETY - opuszczanie/podnoszenie
OGRZEWANIE/KLIMATYZACJA temperaturą

sterowanie

Basalte Deseo - cyfrowe inteligentne włączniki wielofunkcyjne, które można dowolnie konfigurować, przypisując im liczne
funkcje.
W standardzie dostępne jest sterowanie oświetleniem (włącz/
wyłącz), roletami, temperaturą.

Przyciski
Sentido
Korzytaj przez dotyk
Z poziomu Sentido możesz zarządzać kilkunastoma wybranymi funkcjami, np. oświetleniem (także RGB), roletami, ogrzewaniem.
Prostota sterowania polega na braku skomplikowanego menu i dziesiątek przycisków.
W Sentido masz do dyspozycji 4 klawisze,
każdy przypisany jednej funkcji. Nauka sterowania jest więc bardzo szybka. Spróbuj!

Multitouch i sterujesz jeszcze
prościej!
Przycisk wyposażony jest w funkcję multitouch, dzięki której możesz ustawić dodatkową
funkcjonalność.
Najczęściej jednak multitouch odgrywa rolę
włącznika światła. Nie trzeba zatem rezygnować ze swoich dotychczasowych nawyków.
Nadal sterowanie oświetleniem jest bardzo
proste.
Rozwiązanie takie jest wygodne dla odwiedzających nas gości - oszczędzimy im konieczności nauki nowego urządzenia.

Szybka zmiana nastroju we
wnętrzu
Przyciskiem, możesz ustawić sceny, dzięki
którym w mgnieniu oka zmienimy atmosferę
panującą w pomieszczeniu.
Jednym dotknięciem stworzymy nastrój odpowiedni do kolacji we dwoje, by później
w sekundę przeistoczyć salon w małą salę kinową.
Zapomnisz o włączaniu i przyciemnianiu
(opcja) wszystkich lamp po kolei oraz o ręcznym zasłanianiu rolet i włączeniu odpowiedniego sprzętu.
Z Sentido oszczędzasz czas i swoją energię.

OŚWIETLENIE - włącz/wyłącz
ROLETY - opuszczanie/podnoszenie
KOLORY STANDARD: czarny, biały, szary

KOLORY STANDARD: czarny, szary, biały

Kolory opcjonalne
Każdy
standardowy
wyłącznik
dostępny
w apartamencie posiada swój odpowiednik
w innej kolorystyce.

Przyciski
Deseo

COSMO

- wyświetlacz oled

o

21.0 C

Byś mógł sterować, czym tylko
chcesz!
Dzięki wyświetlaczowi można sterować
większą liczbą urządzeń oraz pomieszczeń
(np. salonem, kuchnią i jadalnią). W kilka sekund włączysz oświetlenie, zmniejszysz temperaturę czy włączysz muzykę (opcja) w wybranym przez Ciebie pokoju.

KOLORY STANDARD: czarny, szary, biały

Deseo to sensor do sterowania inteligentnym
apartamentem.
Wyposażony
jest
w 4 klawisze oraz proste menu, dzięki czemu
jego obsługa jest bardzo łatwa i intuicyjna.

Multitouch, by było jeszcze
prościej
Sensor wyposażony jest w funkcję multitouch,
dzięki której możesz ustawić dodatkową funkcjonalność.

Opcja

Najczęściej jednak multitouch odgrywa rolę
włącznika i wyłącznika światła.

Pokochasz muzykę z Deseo

Nie trzeba więc rezygnować ze swoich dotychczasowych nawyków. Nadal sterowanie
oświetleniem jest bardzo proste.

Deseo posiada rozbudowany system zarządzania muzyką, więc spokojnie możesz korzystać równocześnie z Deseo oraz rozubudowanego panelu systemu multiroom.
Wybieraj z poziomu panelu źródła dźwięku
(np. iPod, radio, laptop, serwer multimedialny),
z którego ma być odtwarzana muzyka oraz
zarządzaj ulubionymi playlistami i stacjami radiowymi.

Standard
Funkcja multitouch
on

W apartamentach przycisk multitouch
zaprogramowany jest do włączania/wyłączania oświetlenia.
Dotykając jednocześnie dwoma palcami przycisku, wyzwalasz scenę JASNO. Jeśli dotkniesz
ponownie, włączy się scena CIEMNO.
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goodbye

STEROWANIE: on/off - up/down

Podstawowa konfiguracja
on

on

on

on

hol

pokój 1

pokój 2

sypialnia

off

off

off

off

up

up

up

up

rolety 1

rolety 2

rolety 3

rolety All

down

down

down

down

set point
21.0o C

Wentylacja
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Standard
Dodatkowa
funkcjonalność
Użytkownicy
apartamentów
mogą sterować m.in, klimatyzacją, oświetleniem i roletami za
pomocą przycisków Basalte oraz
urządzeń moblinych - smartfonów, tabletów wykorzystujących zainstalowaną bezprzewodową sieć komputerową
(Wi-Fi).

Każdy apartament wyposażony
jest w sieć WiFi skonfigurowaną
do obsługi apartamentów przez
wizualizację x.touch.

Standard
HELLO
GOODBYE

Opcja
Dźwięk w całym domu

Funkcyjny wyłącznik
przy dzwiach

Rozwiązanie multiroom, zapewni nagłośnienie i dostęp do obszernych bibliotek muzycznych
w dowolnym pomieszczeniu w
Twoim aprartamencie.

Funkcja Hello - włącza wybrane
oświetlenie i podnosi rolety.
Funkcja Goodbye - wyłącza
oświetlenie i zamyka rolety.
HELLO
GOODBYE

Bezpieczeństwo

Inteligentne
oświetlenie
Łatwy dostęp do wielu scenariuszy
sterowania oświetleniem dobranych do każdego stylu życia.

O

YE

YE

HELLO
GOODBYE

Komfort

Zdalna kontrola

HMS INTELYO pozwala domownikom monitorować systemy
ogrzewania i chłodzenia, zachowując pełną kontrolę termostaHELLO
GOODBYE
tów i rolet.

Monitoruj elementy systemu
i zarządzaj nimi w apartamencie
przy użyciu aplikacji na urządzenia Apple (iPhone/iPad), paneli
dotykowych PC oraz urządzeń
z systemem Android.

Sterowanie przyciskami ściennymi i iPhona

Kino domowe

O

Niezależne sterowanie umożliwia
korzystanie
z
wielu urządzeń jednocześnie lub
z przycisków umieszczonych na
ścianach.

BYE

HMS INTELYO dostarcza bogatych doznań audiowizualnych zarówno w nowoczesnej sali multimedialnej, jak
i w luksusowym kinie domowym.

Rolety
HELLO
GOODBYE

Jednym dotknięciem domownicy mogą aktywować system
alarmowy i obejrzeć podgląd z
kamer.

Sterowanie
roletami
z
możliwością
zatrzymania
w dowolnym miejscu

HELLO
GOODBYE

Standard
x.live / x.touch / PC
Do zarządzania automatyką
budynkową służy wygodna
aplikacja na urządzenia Apple
(iPhone/iPad), Android oraz oprogramowanie na PC.

Konfiguracja oprogramowania
zajmuje kilka minut.
Temperatura, światło, rolety,
sceny, wiadomości oraz wiele
innych opcji może być zarządzanych przy użyciu wielu
urządzeń.
Wizualizacja jest łatwo dostosowywana do potrzeb każdego
użytkownika apartamentu.

Standard
Aplikacja x.live

Aplikacja x.live XL

Aby mieć stały podgląd bieżącego stanu systemu, oczywistą alternatywą zarządzania zdalnego jest iPhone.

Przejrzysta obsługa, dzięki wyświetlaniu
możliwie największej liczby urządzeń wykonawczych, reprezentowanych graficznie
w postaci ikon.

XL

Standard
Aplikacja x.touch
Oprogramowanie na platformę
Android każdy użytkownik
apartamentu otrzymuje w standardzie.

Opcja
Szklany panel dotykowy do
każdego pokoju.
x.touch 7 został zaprojektowany do monitoringu wszystkich urządzeń elektrycznych
w budynku i sterowania nimi. Dostępny z każdego pomieszczenia zintegrowany system
powiadamiania może być zaprogramowany
do informowania o interesujących Cię zdarzeniach i alarmach. Na panelu możesz włączyć
ulubiony utwór z muzycznej biblioteki, regulować głośność, czy też sprawdzić tytuł granej
właśnie piosenki.
Przykład zastosowania:
»» Jako główny panel w każdym apartamencie,
»» Biuro – jako główny panel w każdym biurze, w salach konferencyjnych
i pokojach narad.

OPCJONALNY PANEL DOTYKOWY
DOSTĘPNE KOLORY RAMEK
»» czarna błyszcząca / biała błyszcząca

Funkcje:
»» sterowanie oświetleniem, roletami,
ogrzewaniem i klimatyzacją,
»» automatyczna konfiguracja,
»» montaż pionowy lub poziomy,
»» VoIP Phone (przesyłanie dźwięku
w technologii IP),
»» termoregulator (wbudowany czujnik
temperatury),
»» sterownik multiroom’u,
»» powiadomienia i alarmy,
»» zintegrowana przeglądarka internetowa,
»» zabezpieczanie wybranych funkcji za pomocą hasła,
»» czujnik natężenia światła.
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PROSTA EDYCJA PARAMETRÓW
W TRYBIE PEŁNEGO EKRANU

Standard

Opcja

Wizualizacja INTELYO

iPad jako panel dotykowy
do każdego pokoju

Wizualizację w przeglądarce
internetowej każdy użytkownik apartamentu otrzymuje
w standardzie.
Zostaniesz
również
poinformowany
o otrzymaniu korespondencji lub porannej
prasy w chwili, gdy materiały trafią do skrzynki
pocztowej.

Panel dotykowy lub komputer sprawiają, że
wiele przycisków ściennych staje się zbędnych. Panel lub komputer ponadto dostarcza
użytkownikowi wartościowych informacji, jak
np. zużycie energii elektrycznej.

Przykład zastosowania:
»» Jako główny panel sterujący w każdym
apartamencie,
»» Biuro – jako główny panel w każdym biurze, w salach konferencyjnych
i pokojach narad.

Funkcje:
»» sterowanie oświetleniem,
ogrzewaniem i klimatyzacją,
»» automatyczna konfiguracja,
»» montaż poziomy,
»» sterownik multiroomu,
»» powiadomienia i alarmy.

roletami,

Opcja
Rozszerzone
możliwości HMS INTELYO

Zaawansowane sterowanie
za pomocą Savant App
i Savant TrueControl.
Intelyo oferuje wiele aplikacji, pilotów i urządzeń dotykowych przeznaczonych do współpracy z systemami sterowania.
Najnowocześniejszymi i najbardziej zaawansowanymi są aplikacje Savant App i Savant
TrueControl dedykowane do multimedianych
rozwiązań Savant Pro i Savant Smart.

Savant
User Experience
Stworzony w oparciu o technologię Apple® system sterowania
domem i multimediami firmy
Savant był pierwszym systemem,
który wykorzystał urządzenia
iPad®, iPhone®, i iPod touch® jako
interfejs użytkownika.
Aplikacje Savant na urządzenia
Apple iOS oraz Android zapewniają błyskawiczny czas reakcji
i dostarczają klientowi prostotę i
łatwość obsługi znaną z urządzeń
smartphone i tabletów.

Opcja
Savant Pro - Pełna elastyczność

Inteligentne sterowanie, automatyka i dystrybucja sygnałów
audio/video.
Do kompleksowej integracji automatyki i multimedów Intelyo oferuje stworzony w oparciu
o technologię Apple system sterowania firmy
Savant.
Savant Pro i Savant Smart mogą sterować
wszystkimi urządzeniami w Twoim domu lub
biurze. Nieważne, czy oczekujesz autonomicznego sterowania kinem, dystrybucji obrazu i dźwieku, czy pełnej automatyki zarządzającej wieloma funkcjami i urządzeniami
jednocześnie (światło, klimatyzacja, ochrona,
multimedia...).
Niezawodna linia produktów Savant może z
łatwością zarządzać wszystkimi funkcjami,
biorąc pod uwagę Twój styl życia i Twoje otoczenie.

Audio/Video
Niezależnie gdzie jesteś,
muzyka i video jest w każdym
pomieszczeniu.
Nieważne czy spotykasz się z przyjaciółmi,
czy spędzasz czas z rodziną, Savant pozwala
korzystać z funkcjonalności systemu na różne
sposoby.
Personalizacja muzyki w dowolnym pomieszczeniu czy synchronizacja listy odtwarzania
dla wielu osób - wszystko dostępne jest w jednej aplikacji.
Kliknięcie sceny „Movie Night” przyciemni
oświetlenie, włączy projektor, rozłoży fotele
a na ekranie wyświetli się ulubiony film.

Savant Smart Host
Wyjątkowy design.
Niewiarygodnie duża wydajność urządzenia
umieszczonego w kompaktowej obudowie
i prosta instalacja.
Łącząc host z innymi urządzeniami w sieci
Wi-Fi otrzymujemy najtańsze rozwiązanie w
ofercie Savant pozwalające na uzyskanie wyątkowej jakości oraz doznań systemu Savant.
Savant Smart jest idealnym rozwiązaniem na
pełną automatyzację do 8 pomieszczeń (stref).

Licencja Premium:
Umożliwia sterowanie w 20 strefach i odblokowuje dodatkowe funkcje jak przełączanie
między profilami, ustawienie komunikacji (interkom) oraz wiele więcej.

Pilot Savant
Pilot jakiego potrzebujesz.
Odłóż inne piloty na bok i skorzystaj z intuicyjnego ekranu dotykowego, aby w prosty sposób sterować telewizją, urządzeniami Sonos,
Apple TV, konsolami do gier, a także oświetleniem.
Zarządzaj playlistami i wybierz idealną muzykę
pasującą do Twojego nastroju.
Steruj pilotem poprzez proste komendy głosowe.
Osobiste profile umożliwiają każdemu członkowi rodziny wybranie ulubionej muzyki,
stworzenie odpowiedniego nastroju w salonie
albo włączenie ulubionego programu poprzez
jedno kliknięcie.

Kiedy na koniec dnia chcesz wyłączyć wszystkie urządzenia, naciśnij przycisk mikrofonu
i powiedz „dobranoc”. System automatycznie
wyłączy wszystko za Ciebie.
Savant Instant pozwala na podłączenie wszystkich urządzeń bez konieczności podawania
ich nazwy lub numeru seryjnego.

System T+A
Tak właściwie to jesteśmy
naukowcami...
T+A pochodzi od Teorii i Aplikacji w dziedzinie systemów audio.
Wymyślamy, tworzymy i ulepszamy produkty
Hi-Fi aby zapewnić klientom z całego świata
dostęp do urządzeń najwyższej klasy.
Nasza siedziba od 1978 znajduje się w Herford,
wschodniej Westfalii, jest to główne centrum
rozwoju i produkcji. Design produktów odzwierciedla ich szeroką funkcjonalność.

Koszty i wysiłek nie mają dla nas znaczenia w dążeniu do osiągnięcia perfekcyjnego
dźwięku. Główne zalety naszych produktów
mówią same za siebie: wieloletnia przydatność, wydłużona żywotność i obszerna możliwość modernizacji sprawiają, że system
T+A jest czymś więcej niż systemem audio
– to inwestycja w przyszłość.

Dla konesera
Zaprojektowane i wyprodukowane w Danii produkty Steinway Lyngdorf są przeznaczone
dla koneserów, dla których doświadczenia dźwiękowe są drogą
do duszy artysty.
Subtelne i bogate w tekstury niuanse są powielane w ich najczystszej formie przez bezprecedensowe i opatentowane innowacje w
technologii dźwięku.

Ręcznie wykonane arcydzieła od dawna są
znakiem Steinway & Sons, tak samo jak korzyści płynące z dumnych tradycji innowacyjności
w akustyce i projektowaniu. Steinway Lyngdorf
uzyskuje je dzięki swoim niezwykle utalentowanym inżynierom i mistrzom rzemieślnictwa.
Nasze zamiłowanie do doskonałości znajduje odzwierciedlenie w bezkompromisowym
wyglądzie i wydajności każdego produktu
Steinway Lyngdorf.
Każdy szczegół, każdy element stanowi przykład naszego zaangażowania w dążeniu
do doskonałości.

Wyjątkowe głośniki
Najodważniejsze i najprostsze idee
dają życie najbardziej ambitnym
projektom. Tak, jak to dzieje się
w topowej serii głośników Sonus
faber, które zmienią świat high-endu na zawsze, jako rewolucja
u samych podstaw.
Model stworzony z pragnienia, by podsumować nasze know-how i nadać ton ewolucji
dźwięków i form, które znamy. Idea ta bierze
swój początek w projektach, które przestudiowaliśmy w najdrobniejszych detalach. Idea zainspirowana intuicją, prawdziwymi iskierkami,
które ożywiają materiał.
Modele wykonane z najszlachetniejszego
drewna, własnoręcznie budowane prototypy i
cyfrowe przetwarzanie danych, to tworzy Sonus faber: punkt łączący rękodzieło, technologię, formy z przeszłości i wizję przyszłości.

Projektory 3D i 4K
Najwyższy model projektora D-ILA, który dzięki zaawansowanej technologii i precyzyjnie
dobranym komponentom oferuje obrazy w
rozdzielczości 4K i wiodący na rynku współczynnik natywnego kontrastu, wynoszący 150
000:1. Doskonała jakość obrazów realizowana jest dzięki specjalnemu mechanizmowi
optycznemu, który składa się z chipów D-ILA,
siatki polaryzatorów, oraz technologii e-shift 3
z procesorem obrazu Multiple Pixel Control.
Projektor zapewnia wyjątkowy komfort oglądania obrazów 3D i 4K.

Telewizory Bravia
Rewolucyjna technologia interpolacji w najnowszych telewizorach SONY wzbogaca
każdy obraz wyjątkową jakością. Platforma
Sony Android TV pozwala prosto i wygodnie
odkrywać aplikacje, filmy oraz muzykę. Coraz więcej filmów i programów telewizyjnych
można oglądać w znakomitej jakości 4K Ultra
HD. Najnowsze telewizory zapewniają przy ich
oglądaniu fantastyczny obraz.

Niewidzialne głośniki Amina
Nowa linia głośników Evolution przenosi użytkowników w nowy wymiar jakości dźwięku.
Evolution to kolejny etap zawansowania cieszącej się dużym powodzeniem serii głośników AIWX, choć zachowuje ten sam, znany
sposób instalacji. AIW750E jest pierwszym
głośnikiem dwupanelowym firmy Amina łączącym wysokie i niskie częstotliwości, co
czyni go najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem.

Ekrany projekcyjne KAUBER
KUBER wyspecjalizował się w produkcji ekranów projekcyjnych i akcesoriów AV. W ofercie
producenta znajdą Państwo ekrany elektryczne mało i wielkoformatowe, ekrany elektryczne do zabudów sufitowych oraz ekrany
ramowe.
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