iDEA
iDEA, to efektowne, proste i bezprzewodowe rozwiązania, które można zaprojektować zarówno w istniejących, jak i nowych inwestycjach. Zastosowanie iDEA obniża koszty oraz
sprawia, że funkcjonowanie w domu staje się łatwe, przyjemne i oszczędne.
Sposób działania sytemu jest dostosowany do indywidualnych potrzeb, przez co można
go modyfikować bez względu na wielkość inwestycji i zasobność portfela. iDEA oferuje
rozwiązania zawierające najbardziej istotne i praktyczne funkcje, które ułatwiają wykonywanie codziennych czynności. Daje możliwość zarządzania domem z dowolnego miejsca
na świecie oraz pozwala cieszyć się każdym dniem, bez przejmowania się detalami.

Łączność bezprzewodowa
Niezawodność i stabilność działania to zalety rozwiązania iDEA, które zawdzięcza
bezprzewodowej rozproszonej infrastrukturze. W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań system posiada co najmniej dwie centralne jednostki sterujące, co zwiększa maksymalnie jego efektywność. Każde urządzanie działa niezależnie, dzięki czemu awaria jednego elementu nie wpływa na prawidłowe funkcjonowanie całego układu. iDEA zapewnia
również szybką i niezawodną sieć wifi, ochronę przed niepożądanym oprogramowaniem
oraz blokowanie stron internetowych o treściach zakazanych dla dzieci. Daje możliwość
stworzenia osobnego Wifi dla gości, dzięki czemu dostęp do sieci wewnętrznej jest zabezpieczony i przeznaczony wyłącznie dla domowników.
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Przesłony okienne
Proste i wygodne sterowanie przesłonami w całym domu. Nowoczesna technologia jaka
zastosowana jest w rozwiązaniu iDEA, pozwala na indywidualne programowanie i sterowanie roletami, zasłonami i markizami zgodnie z potrzebami i trybem życia jaki prowadzisz. Za pomocą jednego kliknięcia na panelu dotykowym lub smartfonie, możesz
kontrolować działanie rolet tak, aby podnosiły się i opuszczały o ustalonych przez Ciebie
godzinach, odsłaniały przy otwarciu drzwi, rozwijały w momencie wyjścia na taras lub zasłaniały automatycznie o zachodzie słońca. Zaawansowane funkcje umożliwiają ponadto,
zarządzanie przesłonami poprzez wykorzystanie indywidualnie zaprogramowanych przez
Ciebie „Scen”. Przykładem może być scena „Dobranoc”, podczas której system zasłoni
wszystkie okna, załączy kamery i wyłączy światło. Pozwoli Ci to na bezstresowe zaśnięcie,
zapewniając komfort i bezpieczeństwo Twoim najbliższym.
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Muzyka
Poranek przy dźwiękach ulubionej muzyki, to jedna z przyjemności, na którą możesz
codziennie liczyć z rozwiązaniem iDEA. Inteligenty system daje wiele możliwości zarządzania muzyką, którą docenią najbardziej wymagający słuchacze. Zaprogramowany na
daną godzinę lub po rozpoznaniu danego użytkownika, uruchomi przypisaną mu playlistę. Funkcja multiroom daje możliwość słuchania takiej samej muzyki w kilku pokojach
jednocześnie, a także zupełnie różnych utworów w każdym z nich. Aby włączyć ulubioną muzykę wystarczy tylko jedno naciśnięcie przycisku w pomieszczeniu. Jeśli natomiast
oczekujesz czegoś więcej, zaawansowane ustawienia odkryjesz na panelu dotykowym lub
telefonie.
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Temperatura
Z rozwiązaniem iDEA możesz zdalnie sterować klimatyzacją, ogrzewaniem centralnym
i punktowym. W zależności od potrzeb ustawisz jednakową temperaturę w całym domu
lub indywidualną w każdym pomieszczeniu. Dodatkowo, system pozwala na kontrolę wilgotności i jakości powietrza. Jest to niezwykle istotne, szczególnie w pokoju dziecięcym
czy łazience. Niewątpliwym udogodnieniem jest możliwość zaprogramowania temperatury na daną godzinę lub sytuację. Obniżysz ją, gdy nikogo nie ma w domu i podniesiesz, gdy do niego wracasz. Energooszczędne i praktyczne rozwiązania na miarę Twoich
oczekiwań.
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Oświetlenie
Zarządzanie i regulacja każdej lampy, żarówki daje mnóstwo możliwości. Sterowanie
oświetleniem można dowolnie łączyć ze sterowaniem innych urządzeń. Jedno kliknięcie
uruchamia ciąg następujących po sobie zdarzeń, które wcześniej zostały zaplanowane.
Zmieniając barwę i natężenie światła stworzysz w domu odpowiedni nastrój w zależności
od sytuacji: kolacja, relaks czy party. Możesz również sterować swoim oświetleniem tak,
aby pozorowało Twoją obecność w domu, gdy Cię w nim nie ma. Wykorzystaj rozwiązania, które daje iDEA i przejmij kontrolę nad niezwykłymi doznaniami codziennego życia.
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Bezpieczeństwo
W domu z zastosowanymi rozwiązaniami iDEA można czuć się bezpieczniej. System integruje wiele urządzeń, które będą chronić Twój dom przed intruzami, a także przed zdarzeniami losowymi. W przypadku zalania lub pożaru, sieć czujników natychmiast powiadomi
domowników o zaistniałej sytuacji. Kiedy w domu jest małe dziecko możesz uruchomić
elektroniczną nianię, która w momencie wykrycia ruchu dziecka automatycznie załączy
kołysankę, żeby je uspokoić. Zintegrowany z kamerami system poinformuje domowników
również o pojawieniu się intruza. Podczas dłuższej nieobecności system automatycznie
zapali i zgasi światło symulując obecność domowników, co wpływa na dodatkową ochronę obiektu. Gdziekolwiek jesteś, iDEA daje Ci możliwość zdalnego podglądu i zarządzania
bezpieczeństwem Twojego domu i rodziny.
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Sceny
Innowacyjne rozwiązanie z paletą możliwości, która Cię zaskoczy. Niezwykle przydatne przy wydarzeniach, które nie są związane z codzienną rutyną. Umożliwia zaprogramowanie sekwencji następujących po sobie zdarzeń , które system inteligentnie wykona za Ciebie w ramach danej „Sceny” np. „Wyjście”. Scena
będzie zawierała wszystkie czynności, które są niezbędne do wykonania w domu przed wyjściem, jak zamknięcie rolet, włączenie kamer, wyłączenie oświetlenia, zamknięcie drzwi. Uruchomisz ją automatycznie lub wywołasz samodzielnie przez naciśnięcie guzika aktywującego. Za pomocą tej funkcji oszczędzisz czas
i będziesz łatwo zarządzał różnorodnymi zdarzeniami, łącząc je w jeden płynny cykl. Rezultat? Uruchamiasz sceny i życie staje się prostsze.
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Automatyzacje

Będąc poza domem nie musisz się martwić o swoje pociechy, które w nim zostały.
Dzięki zdalnemu dostępowi, w każdej chwili możesz sprawdzić, czy są bezpieczne.

Dom, który myśli za nas? Automatyzacja codziennych rutynowych czynności to rozwiązanie, które pozwoli Ci zyskać więcej czasu dla siebie i zwiększy komfort
życia. Z systemem iDEA dostosujesz funkcjonowanie całego domu do rytmu Twojego życia i potrzeb. Odpowiednio zaprogramowany system rano automatycznie włączy ogrzewanie podłogowe ustawione na daną godzinę, by po wstaniu z łóżka powitało Cię przyjemne ciepło pod stopami. Wieczorem zgasi światła w
całym domu, gdy wszyscy domownicy pójdą już spać. Indywidualnie zaprogramowany zautomatyzuje wszystkie rutynowe działania, których nie chcesz mieć
na głowie. Komfortowe życie nabiera nowego znaczenia.

12:00

Czas na porządki. Pod Twoją nieobecność włącza się automatyczny odkurzacz, który przygotuje dom na Twoje przyjście.

14:00

Twój dom jest przygotowany na Twoje przybycie. Podnosi więc temperaturę
i włącza dzienne oświetlenie. W tle rozbrzmiewa muzyka z ulubionego albumu.
Podczas, gdy odpoczywasz, Twój dom nastawia się do codziennej pracy. Temperatura powoli
podnosi się, a Ty wstajesz, kiedy w domu jest ciepło i przytulnie. Rolety podnoszą się wpuszczając do domu delikatne światło, a zamiast budzika włącza się Twoja ulubiona muzyka.

7:00

6:40
18:00

Wchodzisz do łazienki i czujesz mile ciepłą podłogę. Scena świetlna w
połączeniu z ulubioną stacją radiową uprzyjemnia Ci poranną kąpiel.

Tymczasem dom budzi się do życia razem z Tobą, ustawiając rolety i zasłony w Twojej ulubionej konfiguracji.
Popijając poranną kawę masz więc chwilę dla siebie przed czekającymi Cię obowiązkami dnia codziennego.

8:40

Czas na relaks. Od Ciebie zależy, jak go spędzisz. Lubisz czytać – wybierz scenę „Książka”. Kiedy zasiądziesz
w ulubionym fotelu system włączy odpowiednie oświetlenie a pozostałe wygasi. Jeśli masz ochotę na seans
filmowy, uruchom scenę „Kino”. Twój dom wie, że teraz należy opuścić rolety i wyłączyć do niedawna grającą w tle muzykę. Włączy się podświetlenie ekranu a pozostałe światła zgasną, tworząc przyjemną atmosferę
do oglądania filmu.

Twój dom iDEA zareaguję również gdy nadejdzie
zmierzch. Poinformuję otoczenie że w nim przebywasz,
uruchamiając oświetlenie w ogrodzie i na podjeździe.

7:20

Czas na poranne wyjście. W jednym momencie wyłącza się oświetlenie, muzyka i inne niepotrzebne media,
opuszczają się rolety i uruchamią kamery. Drzwi zamykają się, a wszystko to za pomocą jednego przycisku.

19:30

16:00

18:30

Czas położyć dzieci do snu. Temperatura w łazience powoli wzrasta umilając pociechom przyjemną kąpiel. W tym
samym czasie w pokojach dzieci opuszczają się rolety, zasuwają zasłony a światło delikatnie przygasa, tworząc odpowiedni nastrój do snu. Twój dom zadba również o właściwą wilgotność powietrza a lektor odczyta kolejną część
ulubionej bajki dla dzieci. Dzięki elektronicznej niani masz pełną kontrolę nad snem Twoich pociech.

Zdalne zarządzanie
Nowoczesny system iDEA daje wolność i swobodę zdalnego zarządzania domem. Za pomocą telefonu, tabletu czy zegarka można sterować i zmieniać funkcje w domu z dowolnego miejsca na świecie. Prosty dostęp do wszystkich funkcji umożliwia dowolną zmianę parametrów w każdej chwili. Twoja komórka pełni funkcję bezprzewodowego „pilota
do domu”. Dzięki której bez ruszania się z miejsca przyciemnisz światło przed drzemką,
zmienisz oświetlenie i stworzysz odpowiedni nastrój do oglądania filmu. Masz również
możliwość sterowania domem nie tylko z sofy, ogrodu czy wanny. Za pomocą jednego
kliknięcia możesz przygotować swój dom do powrotu z wakacji, czy z miejsca pracy wyłączyć niepotrzebnie pozostawione światło.
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Rozwiązanie iDEA składa się z dwóch dostępnych pakietów: Standard oraz Premium. Pakiet Standard zapewnia wszelkie niezbędne funkcjonalności inteligentnego domu, natomiast pakiet Premium dostarcza dodatkowych możliwości użytkownikowi. Obydwa rozwiązania są tak skonstruowane, żeby zmaksymalizować działanie systemu. Czemu system iDEA dostarczany jest w formie dwóch pakietów? Po to, żeby nie trzeba było
zastanawiać się nad wyborem poszczególnych urządzeń dających prawidłowe działanie systemu, a jedynie nad chęcią zainwestowania w komfort
korzystania z bezprzewodowych technologii.
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Wakacyjny dom
Dodatkowym atutem rozwiązania iDEA jest możliwość zdalnego zarządzania domem wakacyjnym. Zdalne zarządzanie pozwoli zobaczyć, co dzieje się w domu pod twoją nieobecność, a
specjalna kamera wykrywająca ruch przekaże informacje, że ktoś znajduje się w pomieszczeniu.
Tworzy to alternatywny system alarmowy. Wyjeżdżając na wakacje musisz jedynie pamiętać o
włączeniu jednego guzika, dzięki któremu wakacyjny dom pobudzi się do życia. Latem włączy się klimatyzacja, żeby przyjemnie schłodzić mieszkanie, a zimą podniesie się ogrzewanie.
Goście nie muszą dostawać kluczy, żeby bez problemu móc skorzystać z uroków dodatkowgo
apartamentu, możesz im otworzyć drzwi zdalnie, nie wychodząc z domu. iDEA stwarza wiele
możliwości cieszenia się tym, co oferują nam nowoczesne technologie.

Pokój dzienny

Temperatura

Monitoring

Wykrywanie
ruchu

Pomiar CO

Muzyka

Zarządzanie
roletami

Sterowanie
klimatyzacją

Wilgotność

Jakość
powietrza

Ogrzewanie

Zamek

Wykrywanie
ruchu

Routery

Wejście
Guzik
manualny

Panel sterujący

Baza

Guzik
manualny

Zdalny dostęp

Monitoring

Oświetlenie
dekoracyjne

Ciekawy dalszych możliwości?
Umów się z nami na prezentację, a pokażemy Ci w praktyce jak może działać Twój przyszły dom
i odpowiemy na wszelkie nurtujące Cię pytania. Zyskasz możliwość samodzielnego sprawdzenia
systemu oraz sprzętu przed podjęciem decyzji.

Sobczyk & Borusławski Sp. j.
ul. Kasprzaka 7/3
01-211 Warszawa
Telefon: +48 608 089 246
E-mail: info@ruse.pl

