
Dom i Mieszkanie
POLSKI SYSTEM AUTOMATYKI BUDYNKOWEJ

Twój Inteligentny 



Deimic jest marką działającą w branży auto-
matyki budynkowej nieustannie od ponad 
dziesięciu lat. Nasz system inteligentnego 
domu jest w całości produkowany i rozwi-
jany w Polsce przez zgrany zespół specjali-
stów i pasjonatów technologii. 

W pracy przyświeca nam misja tworzenia 
produktu prostego w obsłudze i dostępne-
go dla każdego. Dzięki uważnemu słucha-
niu opinii naszych klientów tworzymy roz-
wiązanie, które spełnia ich potrzeby i cieszy 
się wielkim zaufaniem. 

Nasza firma jest producentem urządzeń do 
automatyki budynkowej o kapitale w stu pro-
centach polskiego pochodzenia. Specjaliści 
pracujący nad systemem Deimic One dbają  
o to, aby produkt był ciągle rozwijany i udo-
skonalany. 

Naszym celem jest zawsze dotrzymywać kro-
ku zmieniającym się potrzebom klientów  
i zaspokajać ich nawet bardzo indywidualne 
marzenia o inteligentnym domu. Dzięki takiej 
polityce firmy dajemy gwarancję, że jesteśmy 
pewnym i solidnym partnerem, z którym moż-
na planować współpracę na lata. Cieszymy się, 
że od ponad dekady możemy prężnie i dyna-
micznie wypełniać misję tworzenia produktu 
przyjaznego dla każdego.

System inteligentnego domu Deimic One jest 
obecny w domach naszych klientów na ca-
łym świecie. Aby lepiej rozumieć ich potrzeby  
i zawsze być na bieżąco z trendami, każdego 
roku uczestniczymy w targach branżowych  
w kraju i za granicą. 

Wśród tych wydarzeń są między innymi:
- Międzynarodowe Targi Budownictwa  

i Architektury BUDMA
- Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń 

Securex, 
- Dom Inteligentny Warszawa, 
- Index Exhibition Dubai, 
- The Hotel Show Dubai, 
- Gitex Global Dubai, 
- Light+Building Frankfurt.

Klienci na całym świecie cenią nas za nieza-
wodność, profesjonalizm i wsparcie, które 
zapewniamy na każdym etapie współpracy. 

Ogromnie cieszą nas wszystkie wyróżnie-
nia i słowa uznania, w tym tytuł Dobra 
Marka 2019 oraz szczególnie cenny dla fir-
my Złoty Medal Budma 2020.

Jest on przyznawany markom, które według eksperckiego 
jury, będą wyznaczać trendy w budownictwie w 2020 roku. Dla 
Deimica jest to znak, że we właściwym kierunku wytyczamy cele 
strategiczne firmy, a nasza realizowana od ponad dekady misja 
wciąż się spełnia.

www.deimic.pl

YOUR SPACESMART
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Inteligentny dom Deimic One składa się z dwóch ele-
mentów: modułów wykonawczych Deimic One oraz 
aplikacji mobilnej DeimicApp, która pozwala łatwo za-
rządzać całym systemem. 

Opcją dodatkową, dla zaspokojenia potrzeb 
najbardziej wymagających klientów, są szklane 
włączniki dotykowe pozwalające sterować ele-
mentami systemu.

DEMO APLIKACJI

Poznaj komfort posiadania
systemu Deimic One 
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Korzystając z aplikacji DeimicApp, 
zyskujesz czas, który możesz po-
święcić rodzinie, znajomym, swo-
jemu hobby lub przeznaczyć go na 
wypoczynek.

Obojętnie co i gdzie robisz oraz 
jak spędzasz swoje wolne chwile. 
Z nami zawsze masz pewność, że 
w Twoim domu wszystko działa, jak 
należy.

Oszczędzając czas zyskujesz 
dużo większą swobodę. Dzię-
ki DeimicApp możesz łatwo 
zarządzać domem i przestrze-
nią wokół niego z dowolnego 
miejsca na świecie. 

Wystarczy dostęp do Interne-
tu, a bez problemu będziesz 
mógł zarządzać wszystkimi 
elementami systemu Twoje-
go Inteligentnego Domu. Tak 
zyskana wolność to nie tylko 
komfort, ale też bezpieczeń-
stwo Twoje, Twojego domu  
i Twojej rodziny.

DeimicApp to wynik przeszło 
10 lat doświadczeń inżynierów  
i programistów pracujących  
w branży inteligentnych bu-
dynków od niemal samego 
początku jej istnienia. 

W Deimicu rozumiemy, że to 
system inteligentnego domu  
i zarządzająca nim aplikacja, 
są narzędziami, które mają być 
dostosowane do użytkownika, 
a nie na odwrót. Nie chcemy, 
abyś poświęcał zbyt wiele 
czasu na naukę i używanie na-
szej aplikacji. Chcemy, aby to 
ona wyręczała Cię w codzien-
nych zadaniach związanych  
z zarządzaniem domem.

Przyjazna aplikacja,
przyjazny dom
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DeimicApp

Pozwól, aby aplikacja DeimicApp od-
mieniła Twoje życie i wzięła na siebie 
wszystkie nudne, codzienne obowiązki. 
Niech jej zadaniem będzie, aby wszyst-
ko w domu działało tak, jak lubią do-
mownicy.

Nie zawracaj sobie głowy tym co może 
zrobić aplikacja i korzystaj z życia bez 
ograniczeń. Inteligentne życie wcale 
nie wymaga więcej pracy i zaangażo-
wania. Wystarczy Deimic.

DeimicApp oznacza koniec 
Twoich zmartwień. Dzięki 
aplikacji nie musisz przej-
mować się codziennymi kło-
potami, takimi jak wysokie 
rachunki za energię lub zimne 
grzejniki w środku zimy. Sys-
tem inteligentnego domu za-
dba o oszczędność i zmniej-
szy comiesięczne rachunki, 
a komfortową temperaturę 
w domu zapewni przez cały 
rok (nie tylko zimą!). Two-
im zadaniem jest się zre-
laksować i szybko przyzwy-
czaić do łatwiejszego życia  
z systemem Deimic.

Decydując się na system in-
teligentnego domu, zmieniasz 
całkowicie styl swojego życia. 
Przy użyciu naszej aplikacji 
Twój dom i życie będą bardziej 
zorganizowane i oszczędne.  
A najlepsze, że wcale nie wy-
maga to dodatkowego zaan-
gażowania i czasu. Aplikacja 
dostosowuje dom do Twoich 
potrzeb, przez co życie stanie 
się bardziej komfortowe.

Żyj inteligentnie
i komfortowo
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DeimicApp zarządza domem tak, aby nikt nie musiał zaprzątać sobie 
tym głowy i tracić cennego czasu. Możemy sprawić, że dom będzie 
dostosowywał się do rytmu Twojego życia niezależnie od pory dnia 
i nocy.

Zapewniamy Ci wszystko, co jest potrzebne, abyś poczuł się doskonale  
w swoim domu. Nasza aplikacja uczy się Twoich potrzeb i zarządza domem 
tak, że możesz codziennie czerpać przyjemność z samego w nim przeby-
wania. 

System od rana do wieczora towarzyszy Ci w codziennych obowiązkach. Po-
maga rano sprawnie ruszyć do pracy, jak i nocą bezpiecznie dotrzeć do to-
alety. Pilnuje też, aby wszystko było w porządku, gdy sprzątasz, wychodzisz 
do sklepu albo odpoczywasz na kanapie. Nieważne czy jesteś w domu, czy 
w ogrodzie, zawsze masz wtedy przy sobie aplikację DeimicApp, która za-
dba o bezpieczeństwo, oszczędności i komfort.

Zarządzanie całym inteligentnym sys-
temem za pomocą jednej aplikacji  
DeimicApp zaprowadzi porządek i harmo-
nię zarówno w Twoim domu, jak i w ogro-
dzie. Zyskasz wtedy pewność, że nawet 
pod Twoją nieobecność, cała przestrzeń,  
a w tym kwiaty i drzewa, są pod najlep-
szą opieką. Wszystko działa zgodnie z po-
trzebami domowników, dokładnie tak jak 
tego chcecie.

Dom w harmonii

Aplikacja DeimicApp to klucz 
do życia w równowadze. 
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Bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny 
jest dla nas bardzo ważne. Zaprojekto- 
waliśmy więc system inteligentnego 
domu i zarządzającą nim aplikację tak, 
aby chroniły Cię przed różnymi zagro-
żeniami. 

Nie chcemy, abyś obawiał się wyjazdu 
na długie wakacje lub wyjścia do skle-
pu. Chcemy dać Ci pewność, że z sys-
temem Deimic Twój dom jest zawsze 
bezpieczny.

Nie marnuj więcej czasu i nerwów przej-
mując się rzeczami, o które może zadbać 
aplikacja DeimicApp. Wyjdź spokojnie do 
ogrodu, jedź bez stresu na miesiąc do 
ciepłych krajów, spędź spokojnie Święta 
poza domem. 

Dzięki naszej aplikacji w każdej chwi-
li możesz skontrolować czy w domu 
wszystko w porządku. 

Gdyby coś się wydarzyło, to też nie ma 
powodów do paniki. Nasz system potra-
fi chronić dom przed pożarem, zalaniem  
i nieproszonymi gośćmi. Ty możesz 
spać spokojnie ze świadomością, że  
DeimicApp czuwa nad bezpieczeństwem 
Twoim i reszty domowników.

Aplikacja do zarządzania inteli-
gentnym budynkiem sprawi, że 
Twój dom będzie bezpieczną for-
tecą, której niestraszne są niesz-
czelne instalacje i włamywacze. 
Dzięki niej zawsze i wszędzie jesteś 
na bieżąco z sytuacją w domu. 

W dowolnej chwili możesz upewnić się, czy dzieci wróciły 
już ze szkoły albo, czy żelazko jest wyłączone. 

W razie dłuższego wyjazdu możesz symulować swoją obecność  
w domu. Aplikacja DeimicApp to dla Ciebie zrobi.

Bezpieczny dom
to bezpieczna rodzina
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Chcemy, aby każdy mógł cieszyć się 
inteligentnym domem bez żadnych 
ograniczeń. Jest to możliwe dzięki 
aplikacji DeimicApp, która zarządza 
systemem i w łatwy sposób pozwala 
go konfigurować. 

Jeśli masz specjalne potrzeby, któ-
rych nie spełnia podstawowa wer-
sja systemu, możesz śmiało samo-
dzielnie wprowadzić zmiany.
Aplikacja DeimicApp sprawi, że bę-
dzie to dziecinnie proste.

Nasz system jako jedyny pozwala na łatwe i swo-
bodne konfigurowanie funkcji inteligentnego domu. 
Wiemy, że Twoje potrzeby wciąż się zmieniają i moż-
liwość samodzielnego wprowadzania zmian jest 
bardzo ważna. Możesz tego dokonać dzięki aplikacji 
DeimicApp, która nie tylko zarządza wszystkimi ele-
mentami systemu, ale też pozwala je zmieniać. 

Nie musisz czekać na fachowca i tłumaczyć mu 
swoich pomysłów. Możesz w bardzo prosty sposób 
samodzielnie dokonać zmian w aplikacji. Powstała 
właśnie w tym celu, aby Tobie było łatwiej.

Nie chcemy, abyś musiał się uczyć obsługi inteli-
gentnego domu. Chcemy, żebyś po prostu wygodnie 
w nim mieszkał. Szanujemy też Twój czas i dlatego 
stworzyliśmy aplikację DeimicApp, która jeśli tylko 
chcesz, pomoże Ci jeszcze bardziej dostosować dom 
do swoich potrzeb.

Wyjątkowo
prosta konfiguracja

Bez czekania na fachowca i bez wypełniania zbędnych 
formularzy zgoszeniowych. Wszystko jest proste i intuicyjne.
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Aby przekonać się, jak wiele ma do zaoferowania aplikacja  
DeimicApp, wcale nie musisz instalować całego systemu w swoim domu. 
Możesz za to pobrać z Internetu jej wersję demonstracyjną. Dzięki niej 
poznasz możliwości systemu inteligentnego domu Deimic i zrozumiesz, 
że zarządzanie nim przez aplikację jest bajecznie proste.

Demo aplikacji DeimicApp 
możesz pobrać w bardzo 
prosty sposób na każde 
urządzenie mobilne z syste-
mem Android lub iOS. Jest to 
okrojona wersja możliwości 
naszego produktu, ale jeste-
śmy pewni, że bardzo Ci się 
spodoba. 

Dzięki wersji demo dowiesz 
się, jak wieloma elementa-
mi systemu inteligentnego 
domu może zarządzać apli-
kacja i jak prosto zapowia-
da się korzystanie z niej  
i w efekcie z całego systemu. 
Najlepsze jest jednak to, że 
wcale nie musisz instalować 
systemu w swoim domu, aby 
poznać jego możliwości. Na-
sze demo aplikacji działa bez 
tego. 

Wersja demo aplikacji DeimicApp prezentuje wido-
ki, które pochodzą z pełnej wersji produktu. Możesz 
więc dokładnie zobaczyć, jakie rozwiązania zasto-
sowaliśmy, jak wyglądają poszczególne przyciski  
i symbole różnych funkcji. 

Pobierz demo aplikacji

Wystarczy, że pobierzesz na swoje urządzenie 
demo aplikacji i wszystko stanie się jasne.
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Zależy nam, aby zarządzanie inteligentnym domem było dla Ciebie 
zawsze łatwe i wygodne. 

Zaprojektowaliśmy szklane dotykowe włączniki, z których pomocą 
możesz sterować wszystkimi elementami systemu Deimic. Zadba-
liśmy też o to, aby świetnie prezentowały się w przestrzeni Twojego 
domu.

Zadbaliśmy o to, aby świetnie prezentowały się 
w każdej przestrzeni.

Rolą naszych włączników jest ułatwić Ci stero-
wanie domem bez konieczności noszenia przy 
sobie telefonu. Wiemy, że czasami się o nim za-
pomina, a czasami chce się od niego po prostu 
odpocząć. Rozmieszczając włączniki w wygod-
nych dla siebie miejscach, umożliwiasz sobie  
w pełni swobodne zarządzanie domem o każdej 
porze dnia i nocy. 

Możesz wybrać włącznik idealny dla siebie 
pod względem koloru, wielkości i ilości funkcji, 
którymi ma zarządzać. Jeśli Twój styl tego po-
trzebuje, gwarantujemy Ci również bardziej za-
awansowane możliwości personalizacji wyglądu 
włącznika. Zdradź nam tylko czego pragniesz.

Dotykowe włączniki Deimic pełnią w domu rolę 
praktyczną, jak i dekoracyjną. Poza tym, że są  
w stanie sterować całym inteligentnym domem, 
wyglądają też bardzo nowocześnie i stylowo  
w każdej przestrzeni. Wyposażyliśmy je w nocne 
podświetlenie, dzięki któremu z łatwością znaj-
dziesz włącznik na ścianie nawet w całkowitej 
ciemności. 

Praktyczny design zachwyci i zaintryguje każde-
go gościa odwiedzającego Twój dom. 

Innowacyjny design 
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Im więcej pól ma włącznik, tym więcej funkcji systemu możesz mu przypisać. 

Pamiętaj jednak, że ta ilość Cię nie ogranicza, po-
nieważ włącznik obsługuje też sceny, które są połą-
czeniem kilku interesujących Cię funkcji. 

Wystarczy, że dotkniesz wybranego pola, a w se-
kundę zgasisz wszystkie światła w całym domu 
lub przemienisz salon w salę kinową gotową do 
projekcji ulubionego filmu.

Dotykowe włączniki różnią się od swoich plasti-
kowych odpowiedników „włącz i wyłącz światło”. 
Nasze oferują Ci idealną czułość na dotyk, nocne 
podświetlenie pomagające zlokalizować je w ciem-
ności oraz możliwość zmiany zdania do co ustawień  
w dowolnym momencie. Chcemy, abyś mógł zmie-
niać funkcje włączników łatwo i tak często, jak 
zmieniają się Twoje potrzeby. 

Tworząc nasz produkt, kierujemy się dobrem 
środowiska. Wybierając dotykowe włączni-
ki Deimic wiesz, że powstały z ekologiczne-
go materiału - szkła. 

Chcemy, abyś włączniki do swojego inteli-
gentnego domu wybrał raz i już zawsze był  
z nich zadowolony.

Decydując się na nasze dotykowe włączniki, otrzymujesz 
produkt, który praktycznie się nie zużywa. 

Nasze szkło nie blaknie od słońca, nie niszczy się, nie moż-
na go trwale zabrudzić, a czyszczenie jest bajecznie proste. 
Nie musisz więc martwić się, że za jakiś czas czeka Cię wy-
miana włączników w całym domu. Produkty marki Deimic 
będą Ci służyć niezawodnie przez długie lata.

Scena to funkcja, dzięki której jeden gest uruchomi kilka funk-
cji jednocześnie. Dotknięcie całą dłonią może włączyć scenę 
opuszczania rolet, gaszenia świateł i wyłączania urządzeń na 
noc, a dotknięcie palcem uruchomi scenę multimedialną, czyli 
włączy telewizor i odtwarzacz, zgasi główne światło i opuści 
rolety. Dostosuj włącznik w taki sposób, aby realizował czyn-
ności, które najczęściej wykonujesz w danej sytuacji.

Funkcje i możliwości

Wyjątkowa trwałość
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System inteligentnego domu Deimic One umożliwia sterowanie wszystki-
mi urządzeniami elektrotechnicznymi w budynku. Głównym elementem 
zarządzającym jest moduł Deimic One Master, który wystarczy podłączyć 
do zewnętrznego zasilania, aby system zaczął działać.

Deimic One Master (lub Deimic One Ma-
ster LED) to moduł logiki i moduł wyko-
nawczy w jednym, który komunikuje się  
z urządzeniami mobilnymi i internetem.
Wyposażony jest w 39 wyjść przekaźni-
kowych, 4 wyjścia PWM pozwalające na 
płynną regulację natężenia oświetlenia  
i 54 wejścia binarne.

Pozwalają one systemowi na zarządzanie 
takimi funkcjonalnościami jak:

ilość wyjść przekaźnikowych:
maksymalny prąd przełączenia:
ilość wyjść/kanałów LED/PWM:

ilość wejść binarnych:
napięcie na wejściach binarnych:

maks. ilość wejść pomiaru temperatur:
maksymalna ilość wejść licznikowych:

ilość gniazd USB:
magistrala komunikacyjna:

zasilanie modułu:
montaż: 

szerokość modułu:

39
80A przez 20ms
4
54
12V
10
10
1
CANBus, Ethernet, 
RS485, ModBus
12V lub 24V
szyna DIN
32cm

- sterowanie oświetleniem,
- sterowanie klimatyzacją,
- sterowanie alarmem,
- sterowanie kamerami,
- sterowanie roletami/żaluzjami,
- sterowanie zasłonami,
- sterowanie rekuperatorem,
- sterowanie bramami,
- sterowaniem ogrzewaniem,
- sterowaniem podlewaniem.

- wyposażony w 39 wyjść przekaźnikowych
Moduł Deimic One Master
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Montaż sprowadza się do umieszczenia modułu Deimic Master 
One na szynie DIN w rozdzielni elektrycznej i doprowadzenia do 
niego całego okablowania. W przygotowanych przez nas mate-
riałach znajdziesz odpowiedni schemat, który jasno wyjaśni Ci,  
w jakiej kolejności i do których wyjść modułu należy podłączać 
przewody.

Dzięki funkcji Plug and Play, czyli Podłącz i Używaj, instalacja 
systemu jest prosta i przyjemna. Po wpięciu do modułu Deimic 
Master One okablowania wszystkich funkcji, system nie potrze-
buje więcej, aby prawidłowo funkcjonować. 

Prawidłowa instalacja naszego systemu inte-
ligentnego domu jest bardzo prosta. Jedyne 
co musisz zrobić to umieścić w rozdzielni elek-
trycznej gotowy moduł Deimic Master One  
i doprowadzić do niego okablowanie. System 
sam wykryje wszystkie podłączone funkcje  
i pozwoli Ci je właściwie skonfigurować.

Z pomocą naszej automatyki budynko-
wej możesz sterować dowolną ilością 
bram, rolet, czujek ruchu i wszystkich 
innych funkcji inteligentnego domu.

Nie ogranicza Cię nawet wielkość domu, 
ponieważ możliwości systemu łatwo się 
rozbudowuje. Mając do dyspozycji mo-
duł główny Deimic One Master i rozsze-
rzenie w postaci Deimic One Expander 
nic nie ogranicza Twoich możliwości 
przyłączania kolejnych urządzeń oraz 
instalacji.

System Deimic One jest zaprojektowany w taki 
sposób, aby bezproblemowo dostosowywał się 
do wybranych dla domu urządzeń i funkcji. Jak 
kameleon świetnie zgrywa się z otoczeniem.

Prosta i szybka instalacja

Nieograniczone możliwości
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Deimic One pasiada funkcję Plug and Play, czyli 
Podłącz i Używaj, zatem każda instalacja i urządze-
nie podpięte do głównego modułu, jest automa-
tycznie rozpoznawane przez system. 

System inteligentnego domu Deimic One 
od samego początku jest bardzo prosty  
w obsłudze. 

Aplikacja DeimicApp, z której korzystasz 
codziennie, pozwoli Ci z łatwością konfi-
gurować wszystkie dostępne funkcjonal-
ności inteligentnego domu oraz wszystkie 
moduły systemu.

Wiemy, jak ważne jest rozumienie wszystkich tech-
nologicznych zawiłości na temat systemu inteli-
gentnego domu, dlatego pomożemy ci sprawnie  
i bezbłędnie zainstalować, a potem skonfigurować 
nasz system.

Zapewniamy, że nasza baza wiedzy zawiera wszyst-
kie potrzebne informacje, które jednocześnie nie 
przytłaczają ilością treści. 

Jako instalator możesz korzystać z filmów instruk-
tażowych i dokumentacji przy instalowaniu nasze-
go systemu inteligentnego domu.

Ogromną zaletą systemu Deimic One jest możliwość nadzwyczaj łatwej 
konfiguracji zaawansowanej technologii. Nasz produkt jest systemem 
przewodowym, co oznacza, że wszystkie instalacje i urządzenia, które 
podłączysz do głównego modułu, są automatycznie widoczne w sys-
temie.

W Deimicu zależy nam na zaspokajaniu potrzeb zarówno klientów bez-
pośrednich, jak i naszych instalatorów. Dlatego do każdego produktu, 
który stworzyliśmy, przygotowaliśmy bardzo wyczerpującą i szczegóło-
wą specyfikację techniczną. Zależy nam, abyś był w stanie dowiedzieć 
się z niej wszystkiego, co jest Ci potrzebne do pracy.

Oferujemy pokaźną bazę wiedzy, która zawiera pliki do pobrania oraz 
filmy instruktażowe, mające na celu maksymalnie ułatwić Ci Twoje in-
stalatorskie zadania.

Konfigurowalność

Baza wiedzy

ONE
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Planowanie inteligentnego domu powinno rozpocząć się przed budową nieruchomości lub jej gene-
ralnym remontem. Oznacza to, że jako instalator będziesz potrzebował w pełni sprawnie działających 
instalacji w całej nieruchomości, aby podłączyć do nich system sterowania domem. Żeby nie dopuścić 
do popełnienia błędów, które mogą utrudnić instalację systemu, przygotowaliśmy specjalne wy-
tyczne dla elektryków, hydraulików oraz dla projektantów wnętrz i architektów.

Deimic ściśle współpracuje z biu-
rami projektowymi, architektami 
oraz wykonawcami instalacji. 

Zdajemy sobie sprawę, że to wła-
śnie na etapie projektu musi 
pojawić się wizja systemu wraz  
z miejscami na gniazdka, włączniki, 
kanały wentylacji, klimatyzacji itp. 

Specjaliści oraz oprogramowanie 
Deimic zapewnią Ci pełne wspar-
cie.

W Deimicu dbamy o najwyższy poziom wiedzy naszych 
instalatorów, dlatego zapewniamy regularne szkole-
nia.

Dzięki naszym szkoleniom zdobywasz potrzebną wiedzę 
teoretyczną i praktyczną na temat inteligentnego domu 
Deimic. W ramach omawianych tematów możesz prze-
prowadzić podstawową i zaawansowaną konfigurację 
systemu oraz samodzielnie zaprogramować i przetesto-
wać funkcjonalności. 

Na koniec szkolenia otrzymasz ważny przez trzy lata 
certyfikat, potwierdzający Twoją znajomość systemu 
Deimic.

Wiedza przekazywana przez naszych specjalistów do-
tyczy wszystkich ważnych dla Ciebie aspektów systemu 
inteligentnego domu Deimic. W trakcie szkolenia ze-
tkniesz się zarówno z teorią, jak i praktyką.

Na szkoleniach dowiesz się między innymi o:
- podejściu teoretycznym dot. wzorcowej instalacji,
- podejściu praktycznym montażu modułów Deimic,
- konfiguracji podstawowej,
- konfiguracji zaawansowanej,
- programowaniu (w tym testy na urządzeniach).

Pamiętaj, technologia Deimic One nie sprawi Ci żadnego kłopotu, 
jeśli wykonasz swoją pracę zgodnie ze sztuką.

Wsparcie projektowe

Szkolenia
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