MAXIMÁLNÍ KOMFORT ■ EFEKTIVNÍ ÚSPORA ENERGIÍ
SOFISTIKOVANÉ ZABEZPEČENÍ ■ MULTIMEDIÁLNÍ OVLÁDÁNÍ

Představte si, že jediným dotykem spustíte film, necháze zatáhnout žaluzie a obklopí vás
prostorový zvuk žádané hlasitosti. Po západu slunce se automaticky zapne venkovní
osvětlení. Spustí se žaluzie a celý dům se v 11 večer zamkne. Spěcháte s dětmi do školy. Až se
dostanete do kanceláře, nejste si jisti: „Zavřel jsem garážová vrata ?“. Zkontrolujte to ze
svého telefonu, stejně jako kamery kolem domu a ztracená pohoda je zpět. Vzdáleně také
nastavíte topení či klimatizaci. Dnes je už snadné chovat e zodpovědně k naší planetě a
přitom mít příjemné pohodlí. Je snadné ovládat svůj dům a šetřit energiemi.
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Možnosti zapojení systému
Pro nejnáročnější zákazníky je systém GILD integračně propojen se systémem Control4, který je
moderní řídící systém spojující v sobě ovládání jak AV techniky a médii, tak domovnich technologii
jako jsou například klimatizace, topení, větrání, osvětlení či garážová vrata. Jednotné grafické
rozhraní vám poskytne rychlý a pohodlný přístup ke všem funkcím systému GILD.

Dostupná řešení pro řízení domu
Software – nabízí kompletní ovládání celého domu v českém jazyce a podporu pro velké množství zařízení
nejrůznějších výrobců.
Dálkové ovladače
Úplné ovládání skryté ve vaší dlani. Podsvícené klávesy dálkového ovladače a displej pro snadné používání
spolu s dlouhou výdrží baterií dokreslují vyjímečné provedení.
Dotykové panely ‐ Elegantní skleněné panely v černém a bílém provedené umocňujé dojem z jediného
ovladače pro všechny technologie a zařízení v domě. V provedení přenosné či na stůl.
Mobilní zařízení
S rodinou aplikaci Můj Dům pro iPhone, iPad a PC/Tablet si můžete užívat ovládání svého domova ze svého
oblíbeneho zařízení. Můžete se třeba z dovolene podívat na kamery, či změnit nastavení topení.
Distribuce hudby
Od vicezonovych zesilovačů po Speakerpointy (hudebni přehravače). Zaleži na vas, jakou cestu zvolite. Zda vše
uložene v rozvaděči v technicke mistnosti či rozmistěne po domě.
Filmové přehrávače
Pohodlné přehrávání vašich oblíbených filmů na všech televizích v domě ze síťového úložiště. Pokud máte rádi
fyzické disky, je tu pro vás například zásobník na 400 Blu‐ray/DVD.
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Jediný ovladač pro všechny funkce
Víme, že svět je příliš rozmanitý, než aby jedno řešení vyhovělo
všem. Nenutíme vás však nechávat hromady krabiček
po domě a spousty ovladačů na stěnách. Umožníme vám
schovat veškerou technologii v technické místnosti a na
stěnu dát pro ovladání celého domu jediný elegantní skleněný
dotykovy panel nebo televizi. Anebo můžete ovládat
vše ze svého iPhone, iPadu či počítače.
Zbavte se složitého ovládání
Namísto nepřehledných textových displejů vám nabízíme
jednoduché a pohodlné grafické ovládání, které nahradí
všechny dosavadní ovladače domovních technologií jako
jsou topení, klimatizace, větrání, tepelne čerpadlo a další.
Pokud nejste doma, systém vám v případě poruchy pošle
e‐mail či SMS.
Příjemná hudba do koupelny
Vestavěné reproduktory, ať již viditelné či zcela neviditelné,
vám nabídnou přijemný poslech vaší oblíbene hudby
či rádia. Na jeden stisk tlačítka či pohodlný vyběr třeba na
dotykovém panelu.

Úspora energií
Jedním z hlavních přínosů inteligentního domu jsou úspory
energií a jejich efektivní využívání. Žádné zbytečné svícení, když
nejste doma nebo naopak využití sluneční energie automatickým
vytažením žaluzií. Řízení vytápění a klimatizace pomocí digitálních
teplotních čidel a pokročilých algoritmů pro ekvitermní regulaci.

Bezpečnost na prvním místě
Zabezpečení objektu může být součástí systému GILD a odpadá tak pořizování
samostatné EZS. Unikátní vlastností systému GILD je integrovaný přístupový
systém, který umožňuje pomocí čteček ovládání dveří, vrat, branek apod.
Jediným přiložením ID čipu nebo načtením otisku prstu dojde k vypnutí
zabezpečení, otevření hlavních dveří a třeba nastavení osvětlení podle
konkrétní osoby, která přichází.

Otevřenost pro další funkce, které mohou být libovolně nakonfigurovány dle požadavku investora. Do
systému je možno integrovat solární systémy, tepelná čerpadla, vyhřívání bazénů, sauny, meteostanice nebo
například zavlažování trávníků.
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