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

Dlaczego warto wybrać system inteligentnego domu
Deimic One podczas budowy domu wg. projektu przygotowanego przez Pracownię Projektową Archipelag.
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.

Zobacz nasze filmy!
Nasz oficjalny kanał w serwisie YoTube posiada kilkadziesiąt pozycji. Poniżej prezenteujemy najciekawsze z nich - kliknij miniaturę aby odtworzyć!

Przegląd możliwości systemu Deimic One

System Inteligentnego Domu Deimic One Reklama TV

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

