Firma Deimic sp. z o.o. jest jedyną firmą w Polsce uhonorowaną tytułem Dobra Marka 2019 - Jakość, Zaufanie, Renoma w kategorii
Systemy Automatyki Budynkowej!

Propozycja współpracy dla architektów, biur
projektowych oraz projektantów wnętrz.

Posiadanie inteligentnego domu to już nie jest nierealne marzenie,
na spełnienie którego potrzeba nieosiągalnych technologii i ogromnych
środków finansowych. System Deimic One udowadnia, że można mieć
wspaniały dom w cenie dostępnej dla każdego!

Czym jest inteligentny dom?
System Inteligentnego Domu Deimic One to produkt, którego zadaniem jest ułatwienie codziennych prac domowych i podniesienie poziomu
komfortu i bezpieczeństwa. Wprowadza też ważny element oszczędzania
czasem i energią elektryczną. Jest to idealny przykład na to, że produkt o
ogromnych możliwościach może być również dziecinnie prosty w obsłudze. To właśnie za jego sprawą mamy możliwość kontroli całego domu,
gry światłem, integracji z systemem alarmowym, bezpiecznej kontroli
nad bramami wjazdowymi, czy nawet podglądu monitoringu. To również
ten sam system powiadomi nas o tym, że w domu dzieje się coś złego np.
zalanie pomieszczenia. Bezpieczeństwo naszego domu jest też zwiększone za sprawą takich funkcji, jak symulacja obecności.
Jeżeli już jesteśmy na wakacjach, pamiętajmy o trybie wakacyjnym
podczas którego, system Deimic One zadba o nawodnienie naszego ogrodu oraz o podniesienie temperatury wewnątrz specjalnie na nasz powrót.
To oczywiście tylko niektóre jego możliwości, a ograniczeniem jest jedynie
nasza wyobraźnia.
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Lat doświadczenia
na rynku!

Kim jesteśmy?
Deimic One to system inteligentnego domu i mieszkania o niespotykanej wcześniej prostocie instalacji oraz o praktycznie nieograniczonych
możliwościach jego konfiguracji. Blisko dziesięć lat doświadczenia oraz
tysiące zainstalowanych produktów na całym świecie czynią z naszej firmy idealnego partnera dla Państwa działalności!

96%

Klientów poleciłoby
system Deimic One
swoim znajomym!

Produkt z pewnego źródła!
Nasza firma jest producentem urządzeń do automatyki budynkowej
o kapitale pochodzenia Polskiego w stu procentach. Stworzony przez nas
system to niezwykle nowoczesny produkt, który dzięki swojej cenie dostępny jest dla każdego!

100+

Instalatorów w
Polsce i na świecie!

100%

Stan na luty 2019r.

Polskiego
kapitału!

Kontrola domu bez ograniczeń!
System inteligentnego domu Deimic One nie ogranicza wyboru
urządzeń, którymi mamy nasz dom kontrolować. Dotyczy to zarówno całej gamy urządzeń mobilnych opartych zarówno o system Android oraz
iOS, jak również włączników naściennych. Używając rozwiązania firmy
Deimic możemy używać każdego tradycyjnego włącznika, ale też szklanych włączników dedykowanych naszej własnej produkcji. Daje to Państwu pewność, że rozwiązania stosowane dotychczas będą również dostępne przy zastosowaniu systemu Deimic One.

Nie zmieniaj swoich przyzwyczajeń!
Używaj urządzeń,
które znasz!

Możliwości konfiguracji!
Nasz system to coś więcej niż po prostu automatyka domu. Z nami
nowowybudowany dom będzie zmieniał się razem z domownikami, a
wszystko to za sprawą niezwykle łatwej konfiguracji systemu. Baw się
światłem, twórz zaawansowane sceny i konfiguruj dom w dokładnie taki
sposób, jaki potrzebujesz!
Konfiguracja przykładowej sceny składa się z kilku prostych kroków
wykonanych w aplikacji Deimic App i trwa nawet 30 sekund.

Scena Wyjście z domu

- Zamyka wszystkie rolety
- Gasi wszystkie światła
- Uzbraja system alarmowy
- Uruchamia oświetlenie przed domem
dopóki nie odjedziemy, a następnie je gasi.

Scena Multimedia

- Zamyka rolety w pomieszczeniu
- Gasi oświetlenie główne
- Zapala oświetlenie nastrojowe
- Opuszcza windę projektora
oraz wiele, wiele więcej...

Każda funkcja systemu lub
każda stworzona scena może zostać przypisana do dowolnego
włącznika w domu!

Przykładowe warianty oraz ich ceny!
System inteligentnego domu należy przemyśleć na etapie projektu,
aby optymalnie dobrać ilości urządzeń do potrzeb inwestora.

Cena urządzeń netto: 9 142,00zł

Cena urządzeń netto: 14 750,00zł

Cena urządzeń netto: 26 261,00zł

W każdym z wymienionych domów system umożliwia sterowanie:
- oświetleniem tradycyjnym
- oświetleniem w formie
pasków LED
- roletami
- bramami
- ogrzewaniem
- wentylacją mechaniczną
- nawodnieniem ogrodu
- oświetleniem ogrodu
- urządzeniami multimedialnymi
Dodatkowo każdy system wyposażony jest m. in.
w możliwość tworzenia własnych scen użytkownika np.
scena Wyjście z domu czy
scena Multimedia. Każdym
systemem możemy sterować za pomocą tradycyjnych
włączników, urządzeń mobilnych typu smartphone, ipad
oraz za pomocą włączników
dotykowych firmy Deimic.

Wytyczne branżowe!
Do dyspozycji oddajemy wytyczne brażowe dla poszczególnych elementów systemu takich jak oświetlenie, włączniki czy rolety. Pełne wytyczne są zawsze dostępne na stronie internetowej www.deimic.pl w
dziale „Do pobrania”.
Definicja:
Obwód
oświetlenia to dana sekcja
światła, która może składać się z kilku lamp, ale
dane lampy zawsze będą
zapalane razem.
Lampa kuchenna posiadająca
cztery punkty, które zapalają się równocześnie to jeden obwód światła. Lampa
w salonie w której mamy możliwość zapalenia pierwszej połowy, a następnie
drugiej połowy żarówek to dwa obwody
oświetleniowe.

Do włączników nie doprowadzamy zasilania 230V,
a jedynie przewód UTP 5E!
Używając jednego przewodu UTP 5E, możemy podłączyć maksymalnie sześć
przycisków.
Używając systemu Deimic One, każda funkcja czy scena może zostać zmieniona w dowolnym momencie! Nie ma potrzeby przpisywania
danej funkcji do włącznika na etapie projektowania!

Czujniki ruchu do sterowania oświetleniem!
Do systemu Deimic One stworzono
dedykowane czujniki ruchu do sterowania
oświetleniem. Stosowane są głównie w pomieszczeniach ogólnodostępnych - takich
do których wchodzimy na chwilę np. garderoba, toaleta, spiżarnia czy wiatrołap.
Czujniki te są niezwykle eleganckie, a dzięki
ich niewielkim wymiarom są również dyskretne. Ich dodatkowym atutem jest wbudowana dioda LED idealnie służąca jako
oświetlenie nocne. Czujnik może zostać
skonfigurowany w taki sposób, że w ciągu dnia uruchomione zostanie oświetlenie
główne, ale w ciągu nocy wyłącznie wbudowana dioda LED.

Baza wiedzy!
Zdajemy sobie sprawę z
faktu, że niektóre kwestie mogą
wymagać wyjaśnienia. Właśnie
dlatego firma Deimic stworzyła
rozbudowany portal bazy wiedzy.
Jej zadaniem jest wskazanie odpowiedzi na nurtujące pytania w
łatwej i przystępnej formie. Baza
wiedzy znajduje się na stronie
www.deimic.pl w dziale „Wsparcie”.

Firmy instalatorskie z całego kraju!
Bogate doświadczenie, świetny
produkt oraz lata szkoleń - właśnie te
trzy aspekty pozwoliły nam na dokonanie rewolucji w zakresie automatyki
domowej. Nasi partnerzy oraz instalatorzy działają na terenie całego kraju i
nie tylko! Każdy z nich został przez nas
przeszkolony w zakresie przygotowania instalacji, konfiguracji systemu jak
również jego uruchomienia oraz posiada oficjalną autoryzację naszej firmy.

Zachęcamy również do zobaczenia naszych produkcji na oficjalnym kanale firmy Deimic w portalu
You Tube. Znajdujące się tam filmy
pomogą zarówno w przedstawieniu
możliwości naszego systemu, jak
również pokażą jak wygląda przykładowa instalacja naszego systemu.

biuro@deimic.com
tel. +48 886 660 909

