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Chceli by ste „dostať inteligenciu do domu“, ale odrádza
vás predstava náročných stavebných úprav? Inštalácia inteligentného systému TVlink nevyžaduje žiadne káble ani
búranie stien. A ak sa rozhodnete v budúcnosti presťahovať sa, zbalíte ho do krabice a jednoducho ho presťahujete
tiež. Inštalácia i samotná obsluha talianskeho bezdrôtového systému je nenáročná. Kvalitný systém umožňuje rýchle zmeny bez zložitých zásahov a jednoducho sa prispôsobí individuálnym požiadavkám každého majiteľa. Keďže sa
vyznačuje stavebnicovou koncepciou, umožňuje zložiť najvýhodnejšie zostavy komponentov ovládajúcich jednotlivé zariadenia. Možno začať jedným, postupne pridať ďalšie, a zvyšovať tak pohodlie aj bezpečnosť. Okrem regulácie vykurovania dokáže ovládať bežné aj LED svetlá, žalúzie a brány. Systém môže využívať aj bezpečnostné prvky,
ktoré detekujú únik vody, plynov alebo alarmy, ktoré kontrolujú narušenie vstupu do objektu.

Dom ovládaný
na diaľku
text Mgr.Jaroslava Červeňáková, Ing. Jaroslav Gdovin foto EL-MONT

Každému z nás sa stane, že zabudne zhasnúť svetlo v niektorej
miestnosti, zamknúť dom alebo
garáž, či stlmiť vykurovanie do
úsporného režimu. Dilemu –
zavrieť okno či nechať otvorené –
riešime prakticky celé leto. Veď nik
netúži po tom, aby mu náhly dážď
zničil drahú drevenú podlahu
a prievan rozbil okno. Inštaláciou
inteligentného systému, ktorý sa
dá ovládať cez mobil alebo internet, je týmto nepríjemnostiam
a zbytočným škodám koniec.
Made in Belgium
• Jedinečné technické riešeniach
• Unikátne možnosti softvéru
• Obrovské množstvo funkcií
• Kompatibilita a flexibilita
• Vysoká úžitková hodnota
• Vynikajúce parametre
• Spolupráca s RS 232
• Prijateľná cena

www.el-mont.sk

Domintell – zmení fantáziu na realitu
Skvelý pomocník vás odbremení od množstva práce a vytvorí v dome pohodu. Podľa aktuálneho počasia sa postará aj o pravidelné zavlažovanie záhrady, prefiltruje vodu v bazéne, večer rozsvieti svetlá v okolí domu alebo pred plánovaným príchodom z lyžovačky vyhreje interiér. V každej miestnosti udržuje teplotu podľa osobitých
režimou - napríklad pracovný deň, víkend alebo dovolenka a mení
ich v závislosti od prítomnosti osôb, ktoré sú v objekte. Použité vykurovacie a chladiace systémy navzájom spolupracujú, inteligentný
systém Domintell teda efektívne šetrí energiu. A za ušetrené peniaze môžete mať dovolenku navyše. Ovládanie celého domu zabezpečia okrem rôznych tlačidiel a snímačov aj diaľkové ovládače a dotykové obrazovky v modernom dizajne 21. storočia. Samozrejmosťou
je ovládanie mobilom prostredníctvom textových správ, prípadne
počítačom alebo internetom. Okrem zvýšenia komfortu a pohody
bude Domintell chrániť vašich blízkych aj majetok.
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TVlink – jednoducho bez káblov

Rádiový prenos bezpečných „plávajúcich“ kódov umožňuje ovládať všetky zariadenia diaľkovými ovládačmi, prostredníctvom textových správ alebo televíznej obrazovky.
Netreba už behať z izby do izby, stačí si pohodlne sadnúť
do kresla a televíznym ovládačom cez menu na obrazovke
spravovať všetky zariadenia. Samozrejme, TVlink funguje aj
keď je televízor vypnutý. Kdekoľvek ste, dom máte neustále pod dohľadom – použitím mobilu sa napojíte na TVlink
a získate všetky potrebné informácie. Ak počas dovolenky

chcete deaktivovať alarm a odomknúť dom, aby ste susede umožnili poliať izbové kvety stačí mobilom poslať textovú správu a systém
to urobí. Rovnakým spôsobom si pred príchodom z práce zakúrite
v dome alebo zapnete klimatizáciu.

Inteligentný systém pre elektroinštalácie

bezdrôtový inteligentný systém

• Import a technická podpora SR
EL-MONT, Údenárska 5, 080 01 Prešov, Slovakia
tel.: +421 51 7717711-3, GSM: +421 905268803
domintell@el-mont.sk

Partneri a zastúpenia po celej SR

• žiadne káble, žiadne búranie
• jednoduchosť inštalácie
• flexibilita
• stavebnicová zostava
• pohodlnosť vo všetkých smeroch
• ovládanie aj cez televíznu
obrazovku

bezpečnosť – pohodlie – úspora

• EL – MONT
Údenárska 5, 080 01 Prešov, Slovakia
tel.: +421 51 7717711-3, GSM: +421 905268803
tvlink@el-mont.sk
SKYPE: TVLINK_SK
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