Autoryzowany dystrybutor
systemów Delta Dore:

Bezprzewodowy system automatyki budynkowej

INTELIGENTNY DOM BEZ KUCIA ŚCIAN

STEROWANIE LOKALNE
Pełna kontrola we własnym domu! System Delta Dore umożliwia lokalne sterowanie
ogrzewaniem, oświetleniem, roletami, bramami oraz instalacją bezpieczeństwa.
Bezpłatna aplikacja na urządzenia mobilne, wygodny panel dotykowy oraz cała gama pilotów
i sterowników sprawią, że poczujesz się jak w domu przyszłości. System Delta Dore korzysta
z bezpiecznej częstotliwości 868 MHz, działając niezawodnie i niezależnie od dostępności
Internetu.

STEROWANIE ZDALNE
Swoboda i bezpieczeństwo! Gdziekolwiek jesteś, możesz mieć pod kontrolą swój dom,
swoją firmę, swój domek letniskowy. Nawet 10 miejsc w jednym telefonie !
Bezpłatna aplikacja internetowa na urządzenia mobilne połączy Cię nawet z drugiego końca
świata i umożliwi dostęp do urządzeń sterujących w Twoim domu. W wypadku awarii w domu
lub włamania, system powiadomi Cię o zaistniałej sytuacji. Może również powiadomić ochronę.

KORZYŚCI
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01

PROSTOTA UŻYTKOWANIA

02

WYGODA I OSZCZĘDNOŚĆ

03

KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO

04

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

Przyjazna, intuicyjna obsługa systemu oraz aplikacja mobilna
z funkcją personalizacji wykorzystującej zdjęcia Twojego domu.
Zarządzaj instalacjami z dowolnego miejsca i o każdej porze.

Lokalne i zdalne sterowanie ogrzewaniem, alarmem, oświetleniem
i elementami otwieranymi to nie tylko wygoda, ale też automatyzacja
sprzyjająca oszczędzaniu energii.

Zaprogramowane czasowo ogrzewanie, automatyczne zamykanie rolet,
bezprzewodowa kontrola nad oświetleniem i alarmem – podnieś jakość
życia już dziś, bez kucia ścian i długotrwałych remontów.

Jako jedyni na rynku udzielamy aż 5-letniej gwarancji na wszystkie nasze
urządzenia. Bezprzewodowy system daje się z łatwością rozbudowywać,
a nowoczesne baterie zachowują sprawność nawet do 10 lat użytkowania.
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STEROWANIE OŚWIETLENIEM

STEROWANIE OGRZEWANIEM

System Delta Dore oferuje niespotykaną dotąd wygodę i oszczędność:

Chcesz nagrzać dom przed powrotem?
Wydaj komendę w podróży. Bezprzewodowy system
Delta Dore to centralna lub strefowa kontrola temperatury i ogrzewania podłogi, elastyczne programowanie zmian, blokada temperatur oraz informacje
o wykonaniu polecenia.

• włącz, wyłącz i reguluj natężenie światła jednym kliknięciem,
• steruj pojedynczymi punktami świetlnymi lub całymi obwodami oświetlenia
w kilku pomieszczeniach jednocześnie,
• twórz bezprzewodowe połączenia wahadłowe (możliwość załączania/wyłączania

ALARM BEZPRZEWODOWY

światła z różnych miejsc),
• programuj scenariusze oświetlenia na różne sytuacje i łącz je z innymi elementami systemu.

Poczuj się bezpieczniej niż kiedykolwiek. Ciesz się funkcjami
profesjonalnego systemu alarmowego we własnym domu lub
biurze dzięki certyfikowanej instalacji Delta Dore:
• niezawodna ochrona przed włamaniem, zalaniem czy pożarem,
• kontrola otwarcia okien, drzwi i żaluzji antywłamaniowych,
• sterowanie klawiaturą, pilotem, brelokiem lub zdalnie,
• szeroka gama czujników zewnętrznych i wewnętrznych,
• zdalna kontrola zdarzeń z możliwością podglądu wideo,
• dostęp do historii aktywacji/dezaktywacji alarmu,
• elastyczność bezprzewodowej instalacji i 10-letnia
autonomia baterii.

STEROWANIE ELEMENTAMI
OTWIERANYMI
Zrób krok w XXI wiek i przejmij kontrolę
nad takimi urządzeniami jak:
• bramy garażowe i wjazdowe,
• rolety i żaluzje okienne na zewnątrz
i wewnątrz budynku,
• okna dachowe z własnym napędem,
• rozwijane ekrany do kina domowego.
Czas na film? Jednym ruchem zasuń rolety,
zgaś światło i przygotuj ekran do projekcji.
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PROGRAMOWANIE

SCENARIUSZE

Zaprogramuj powtarzalne obowiązki i przestań o nich myśleć. O ustawionych godzinach zwiną
się rolety, włączy zraszanie ogrodu lub zmieni się temperatura. Automatyka to oszczędność
czasu i pieniędzy.

Twórz indywidualne scenariusze sytuacyjne, dzięki którym w ramach jednej komendy
np. „wyjście z domu” możliwe jest jednoczesne gaszenie światła, obniżenie temperatury,
zamknięcie rolet i uzbrojenie alarmu.
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STEROWANIE ALARMEM

STEROWANIE OŚWIETLENIEM SUFITOWYM

STEROWANIE ROLETAMI

STEROWANIE OŚWIETLENIEM LOKALNYM

STEROWANIE NA BAZIE ZDJĘĆ TWOJEGO DOMU
Twoja wygoda i komfort to nasze priorytety. Dlatego sterowanie systemem Delta Dore
odbywa się w najprostszy możliwy sposób.
Zrób zdjęcie pomieszczenia, wybierz odpowiednie funkcje i umieść ikony na fotografii.
Oświetlenie, alarm, sprzęt audio, ogrzewanie, rolety, czy może ekran do projekcji filmów?
Teraz ogranicza Cię tylko wyobraźnia!

STEROWANIE OGRZEWANIEM (PODŁOGOWYM)
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Autoryzowany dystrybutor:

Proponujemy:
- rozmowę o Twoich potrzebach i oczekiwaniach
- dobór i konfigurację elementów systemu
- montaż i uruchomienie instalacji inteligentnego
domu Delta Dore
- rozbudowę systemu w miarę zmieniających
się potrzeb
ADAGRE Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Kremerowska 12/3
31-130 Kraków
tel/fax.: 12 429 50 63
tel. kom.: 500 081 002
e-mail: biuro@adagre.pl
www: www.adagre.pl

- instruktaż dla użytkowników przy
uruchamianiu systemu
10 krotny laureat
programu Solidna Firma

- opiekę i pomoc serwisową
- 5-letni serwis gwarancyjny wszystkich
urządzeń Delta Dore.

