„stráži dom či byt“ a možno ho ovládať aj
na diaľku. Je možné zostaviť rôzne verzie
inštalácií – od ekonomicky úsporných cez
štandardné až po tie luxusné. Všetko na
základe požiadaviek investora i s prihliadnutím na jeho ﬁnančné možnosti.

Hotové sety pre kutilov
Na Slovensku býva nezriedkavým javom,
že investori z rôznych dôvodov realizujú
stavbu svojho domu či rekonštrukciu bytu
svojpomocne. Práve pre tých, ktorí sa rozhodli realizovať elektroinštaláciu sami, sú
pripravené hotové sety modulov. Sety sú
navrhnuté v dvoch verziách – základnej
ECONOMY a rozšírenej STANDARD. Ich
zostavy boli vyšpeciﬁkované na základe
doterajších skúseností s Domintell inštaláciami a v nich obsiahnuté moduly patria
medzi tie najpoužívanejšie. Súčasťou dodávky je predprogramovaná riadiaca jednotka a schéma zapojenia, takže samotné zapojenie zvládne každý šikovný kutil.
Samozrejmosťou je technická podpora
a bezplatné poradenstvo pri zapojení.

Najlacnejší inteligentný dom
Set ECONOMY je základnou zostavou pre
bežný byt alebo rodinný dom. Akékoľvek
osvetlenie interiéru či exteriéru, zásuvkové
okruhy a brány sa dostanú okamžite pod
kontrolu užívateľa. A tak sa nemôže stať,
že po odchode z domu ostane rozsvietené svetlo v niektorej z miestností alebo
zapnutá žehlička – jediným tlačidlom sa
všetko potrebné vypne. Vonkajšie osvetlenie či zavlažovanie trávnika môže bežať
podľa vopred zvolených režimov a bránku
či dvere návšteve je možné otvoriť hoci aj
z obývačky. Ide o bezkonkurenčne najlacnejšiu verziu inteligentnej elektroinštalácie
na slovenskom trhu.

Inteligentný dom
- dnes už pre každého

Inteligentné domy sa stali za posledných pár rokov už aj u nás pojmom.
Mnohí sa síce ešte na nich dívajú ako na predstavy science ﬁction z amerických ﬁlmov, ale realita je taká, že s Domintellom sú už dnes prístupné
v podstate komukoľvek. Súčasní investori by preto nemali váhať – bývanie
v dome alebo byte s modernou elektroinštaláciou sa stáva nielen komfortnejším a bezpečnejším, ale zároveň stúpa jeho hodnota do budúcnosti.

Komfortnejšia verzia

Pohodlie a bezpečnosť
O možnostiach systému Domintell bolo
popísané mnoho - dokáže ovládať čokoľvek v objekte, čo je pripojené na elektrický prúd. Zvyšuje pohodlie bývajúcich,
odbremeňuje ich od mnohých činností,

Rozšírený variant STANDARD umožňuje ovládať aj stmievané osvetlenie a tým
vytvárať zaujímavé scény v miestnostiach. Rôzne vykurovacie či chladiace režimy možno prepínať komfortným LCD
dotykovým tlačidlom, ale samozrejme

Ani tu ešte nekončíme....
Obe zostavy možno programovať aj ovládať na diaľku cez internet a ako darček
získa zákazník mechanické tlačidlá zdarma. Základné sety môžu byť kedykoľvek
v budúcnosti ďalej rozširované ako rozsahom tak aj o nové funkcie a ovládače. Investor teda môže začať základným setom
a postupne si dopĺňať systém a zvyšovať
komfort v závislosti na svojich momentálnych ﬁnanciách.
Mgr. Jaroslava Červeňáková
Foto: Domintell

Najlacnejší inteligentný dom či byt
- teraz už od 1.747,- Eur
bezpečnosť - pohodlie - úspora
Neváhajte a kontaktujte nás !!!
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budú fungovať aj automaticky a tým šetriť
energiu. Rolety a žalúzie sa môžu samé
otvárať a zatvárať podľa svitu či súmraku
alebo podľa naprogramovaných časových režimov hoci aj pre každú miestnosť
zvlášť.

tel.: 0918 466 730
e-mail : el-mont@el-mont.sk
Bližšie informácie na stránkach:
www.el-mont.sk

Import a technická
podpora pre SR:
Údenárska 5,
080 01 Prešov,
Slovakia
tel.: +421 51 7717 711-3
GSM: -421 905 268 803
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