
Katalog możliwości System 
Inteligentnego Domu Deimic One?

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

Firma Deimic sp. z o.o. jest jedyną firmą w Polsce uhonorowaną ty-
tułem Dobra Marka 2019 - Jakość, Zaufanie, Renoma w kategorii 

Systemy Automatyki Budynkowej!



 Firma Deimic stworzyła System Deimic One jako system inteligent-
nego domu i mieszkania o niespotykanej wcześniej łatwości instalacji 
oraz o praktycznie nieograniczonych możliwościach konfiguracji. Blisko 
dziesięć lat doświadczenia i tysiące zainstalowanych produktów na całym 
świecie czynią z naszej firmy idealnego partnera do współpracy!

Kim jesteśmy?

96% Klientów poleciłoby 
system Deimic One 
swoim znajomym!

Czym jest inteligentny dom?

 System Inteligentnego Domu Deimic One to produkt, którego zada-
niem jest ułatwienie codziennego funkcjonowania w przestrzeni domowej 
oraz podniesienie poziomu komfortu i bezpieczeństwa. Łącząc w sobie 
szereg funkcji daje  jednocześnie możliwość oszczędności czasu, energii 
elektrycznej i wody. Jest to więc idealny przykład produktu o ogromnych 
możliwościach i niezwykle prostej obsłudze. To właśnie za jego sprawą 
mamy możliwość kontroli całego domu, w tym oświetlenia, ogrzewania, 
systemu alarmowego, bram garażowych i wjazdowych, a nawet obrazu z 
kamer 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 ogro-
du oraz o podniesienie temperatury wewnątrz specjalnie na nasz powrót. 
To oczywiście tylko niektóre jego możliwości, a ograniczeniem jest jedynie 
nasza wyobraźnia.  

10 Lat doświadczenia 
na rynku!

BEZPIECZEŃSTWO  OSZCZĘDNOŚCI  KOMFORT
3 FILARY NA KTÓRYCH BAZUJE SYSTEM DEIMIC ONE



 Jednym z trzech filarów, które sprawiają, że system inteligentnego 
domu Deimic One to tak wartościowy produkt, jest bezpieczeństwo. Każdy 
chce czuć się w swoim domu dobrze i nie obawiać się, że może przydarzyć 
mu się krzywda. Poczucie bezpieczeństwa jest więc bezcenne, zwłaszcza 
gdy wśród domowników są małe dzieci. Inteligentny dom ma za zadanie 
zapewnić mieszkańców, że maksymalnie dba o ich dobro i nieustannie 
czuwa nad codziennym życiem. 

 Spośród funkcjonalności podnoszących poziom bezpieczeństwa 
można wymienić m.in. sterowanie gniazdkami elektrycznymi, które war-
to zainstalować w dziecięcych pokojach, oświetlenie nocne, czujki ruchu 
oraz rozbudowany system alarmowy. W skład tego ostatniego wchodzą 
np. czujniki w roletach elewacyjnych, oknach i drzwiach, monitoring, de-
tektor ruchu oraz powiadomienia służb ochroniarskich i gospodarzy. 

 System czuwa też nad prawidłowym działaniem instalacji elektrycz-
nej i wodnej, zawiadamiając o ich ewentualnych awariach. Jest również 
wyposażony w symulację obecności, dzięki której dom nigdy nie wygląda 
na pusty. Połączywszy te oraz kilka innych dodatkowych funkcji, uzysku-
jemy bardzo atrakcyjny obraz bezpiecznego domu, w którym nie trzeba 
się niczego bać. 

Bezpieczeństwo

 Inteligentny dom Deimic One jest przede wszystkim inwestycją, na 
którą warto się zdecydować. Nieruchomość wyposażona w inteligentną 
instalację jest atrakcyjniejsza na rynku, ponieważ oferuje wyższy stan-
dard mieszkania, niż domy bez systemu.

  Źródłem wielu oszczędności jest fakt, że automatyka budynkowa 
potrafi inteligentnie zawiadywać zużyciem energii. Każdemu z nas zda-
rzyło się na pewno, kiedyś tam, zapomnieć zgasić światła, a jak wiadomo 
to w konsekwencji generuje koszty za zmarnowaną energię elektryczną i 
winduje w górę rachunki za prąd.       

 Kolejne oszczędności możemy znaleźć w… kranie. Podobnie jak z 
niezgaszonymi światłami także i niezamierzone zużycie wody zostanie 
szybko uchwycone przez nasz system. System Deimic One i jego oszczęd-
ności są niezawodne także w ogrodzie. System automatycznie nawadnia 
ogród, poprzez sterowanie jego podlewaniem. Stacja pogodowa wysyła 
informację o prognozie i system sam decyduje, kiedy i ile wody wykorzy-
sta. 

Oszczędności wygenerowane przez takie monitorowanie zużywalności 
energii i wody są łatwe do zauważenia dzięki wykresom dostępnym w 
aplikacji. I to już po pierwszym miesiącu korzystania z systemu! 

Oszczędności



 Trzecim filarem systemu inteligentnego domu Deimic One jest wła-
śnie komfort. To o nim mowa, gdy wymieniamy liczne funkcjonalności 
ułatwiające wykonywanie codziennych obowiązków. Zdalne sterowanie 
oświetleniem, ogrzewaniem, wentylacją, alarmem, roletami i multimedia-
mi to zarządzanie całym domem za pomocą aplikacji w telefonie lub ta-
blecie. Dzięki tej możliwości każdy domownik ma pełną swobodę i wygodę 
w korzystaniu z dobrodziejstw inteligentnego domu. 

 Zdalne sterowanie pozwala też na zdalne rozbrajanie alarmu i 
otwieranie drzwi, dzięki czemu powrót do domu staje się szybki i prosty.

 Komfort znacznie podnoszą też sceny użytkownika, które pozwalają 
indywidualnie wybrać ulubione funkcje, łączyć je odpowiednio i jednocze-
śnie uruchomić. W efekcie przytulny salon w jednej chwili zmienia się w 
kolorową dyskotekę rodem z lat 80tych. 

Komfort



Produkt z pewnego źródła!

 Nasza firma jest producentem urządzeń do automatyki budynkowej  
o kapitale w stu procentach polskiego pochodzenia. Stworzony przez nas 
system to niezwykle nowoczesny produkt, który dzięki swojej cenie do-
stępny jest dla każdego. System Deimic One to również dedykowany sys-
tem automatyki budynkowej do projektów takich pracowni projektowych, 
jak Domy z Wizją czy Archipelag.

100+

100%

Instalatorów w 
Polsce i na świecie

polskiego 
kapitału

Stan na luty 2019r.

 System inteligentnego domu Deimic One nie ogranicza wyboru urzą-
dzeń, za pomocą których możemy sterować naszym domem. Dotyczy to 
całej gamy urządzeń mobilnych opartych o system Android oraz iOS, jak 
również włączników naściennych. Używając rozwiązania firmy Deimic 
możemy używać każdego tradycyjnego włącznika. W tym miejscu chcieli-
byśmy jednak polecić też szklane włączniki naszej własnej produkcji. Daje 
to Państwu pewność, że rozwiązania stosowane dotychczas będą rów-
nież dostępne przy zainstalowaniu systemu Deimic One. 

 Za sprawą własnych 
skrótów masz pewność, że 
aplikacja będzie wyglądać 
dokładnie tak, jak sobie tego 
życzysz. Podczas użytkowa-
nia dostrzeżesz, że najczę-
ściej używane elementy zo-
staną automatycznie dodane 
do Twojego pulpitu. Wprowa-
dzone przez nas rozwiązanie 
jest innowacyjne nie tylko na 
rynku polskim ale i zagranicz-
nym.

Kontrola domu bez ograniczeń!

Nie zmieniaj 
swoich przyzwy-
czajeń. Używaj 
urządzeń, które 
znasz



 Posiadanie inteligentnego domu nie jest już nierealnym marzeniem, 
na spełnienie którego potrzeba nieosiągalnych technologii i ogromnych 
środków finansowych. System Deimic One udowadnia, że można mieć 
wspaniale zautomatyzowany dom, mnóstwo udogodnień, innowacyjnych 
rozwiązań oraz ciekawych gadżetów, które tylko pozornie wydają się bar-
dzo skomplikowane. W rzeczywistości to bardzo proste! 

System Deimic One jest bardzo prosty w instalacji. Nie trzeba się martwić, 
że znalezienie specjalisty do przemiany naszego domu w inteligentny to 
trudne i drogie zadanie. Praktycznie każdy elektryk lub informatyk jest 
w stanie sprawnie i bez kłopotów wykonać instalację. Łatwo dzięki temu 
przygotować  dom do kolejnego kroku, czyli wprowadzenia naszych ma-
rzeń w życie. Od tego momentu możemy dowolnie decydować, jak chcemy 
by nasz dom działał. 

Prosta i szybka instalacja systemu Deimic One

 Dzięki systemowi Deimic One znika odwieczny problem konieczno-
ści posługiwania się kilkoma pilotami, które często się psują, wyładowu-
ją się im baterie albo najzwyczajniej giną wśród poduszek, zabawek lub 
ubrań. Sterowanie inteligentnym domem sprowadza się do obsługi pro-
stych, klasycznych włączników i tych dotykowych, które wyglądają bar-
dzo estetycznie i nowocześnie, oraz korzystania z aplikacji zainstalowa-
nej na telefonie albo tablecie.

Sterowanie systemem



 Aplikacja Deimic App to aplikacja mobilna do sterowania domem. 
Jej fenomen polega na tym, że działa na praktycznie każdym urządzeniu 
i można za jej sprawą sterować całym domem z dowolnego miejsca na 
świecie. Wystarczy chociażby tablet albo telefon i już z wakacji na innym 
kontynencie ma się wgląd w to co dzieje się w domu.

 Ogromną zaletą aplikacji jest to, że wyjątkowo łatwo się ją obsługu-
je. Nie potrzeba specjalistycznych szkoleń od eksperta, by opanować pod-
stawowe funkcje aplikacji. Po chociaż jednym wieczorze spędzonym na 
bardzo przyjemnej nauce, można już całkiem swobodnie sterować więk-
szością dostępnych możliwości, jakie oferuje nam system. Instalator nie 
jest potrzebny do konfiguracji aplikacji. Ta jest na tyle łatwa, że można 
zrobić to samodzielnie.

 Strona wizualna aplikacji jest bardzo przejrzysta i przede wszyst-
kim responsywna, tj. dostosowuje się do ekranu urządzenia. Nie trzeba 
więc mieć obaw, że widok na niej będzie nieczytelny.

 Dołożyliśmy wszelkich starań by wszystko w aplikacji było skon-
struowane tak, by ułatwiać i uprzyjemniać korzystanie z systemu, a nie 
niepotrzebnie zniechęcać. Oznaczenia są tak dokładne, że zawsze widać, 
które urządzenia albo jaka scena jest uruchomiona (np. podświetlona iko-
na lampy oznacza, że aktualnie dana lampa jest uruchomiona i świeci). 

Najbardziej intuicyjna aplikacja na rynku

Pobierz aplikację w 
wersji demonstracyjnej!



 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 zajmuje użytkownikowi tylko trzy-
dzieści sekund. Przed Państwem jedyny system w Polsce, z możliwością 
zmiany funkcji bezpośrednio za pomocą aplikacji oraz bez konieczności 
wzywania instalatora systemu. Z uwagi na unikalność stworzonego przez 
nas rozwiązania, oczekuje ono na uzyskanie patentu.

 Każda funkcja systemu lub każda 
stworzona scena może zostać przypisana 
do dowolnego włącznika w domu. Może-
my również wywołać je głosowo używając 
tzw. skrótów Siri - asystenta głosowego 
dostępnego dla użytkowników systemu 
iOS. 

Możliwości konfiguracji!

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

Pobierz aplikację!

Scena Multimedia
- Zamyka rolety w pomieszczeniu
- Gasi oświetlenie główne
- Zapala oświetlenie nastrojowe
- Opuszcza windę projektora

oraz wiele, wiele więcej...



 Budując dom zawsze staramy 
się, aby wszystko było jak należy. 
Tak samo staramy się zadbać o ilość 
dostępnego miejsca, więc nie ma 
sensu marnować go na rozdzielnię 
elektryczną. Nasz zrewolucjonizo-
wany moduł zajmuje jedynie 18 pól 
w rozdzielni. Dzięki temu komplet-
ny system jest nawet czterokrotnie 
mniejszy, niż w przypadku syste-
mów konkurencyjnych o podobnych 
możliwościach!

Co nas wyróżnia - Niewielka rozdzielnia elektryczna

Co nas wyróżnia - Bezpieczeństwo systemu

 Czy wymieniając żarówkę wzywasz elektryka? Nie! Podobnie przy 
zmianie funkcji systemu Inteligentnego domu Deimic One nie będzie Ci on 
potrzebny, bo jest ona tak samo łatwa! Jedyne o czym należy pamiętać 
budując dom to to, że jeżeli instalacja elektryczna zostanie wykonana w 
sposób tradycyjny, nie będzie możliwe zainstalowanie systemu Deimic 
One w odleglejszym terminie. Tak więc przygodę z systemem inteligent-
nego domu rozpoczynamy już w trakcie jego budowy!
 
 Deimic One to jedyny, kompletny system Inteligentnego Domu, w 
którym funkcje zmienisz za pomocą własnego telefonu! Zajmie Ci to nie 
więcej niż 30 sekund i co najważniejsze – zrobisz to samodzielnie za po-
mocą każdego urządzenia mobilnego wyposażonego w system Andro-
id oraz iOS! A teraz wyobraź sobie, że używasz innej aplikacji oraz inne-
go systemu inteligentnego domu. Za każdym razem, gdy chcesz zmienić 
funkcję włącznika na ścianie, musisz wezwać instalatora. 

 Znana zasada mówi, że le-
piej zapobiegać niż leczyć! To wła-
śnie dlatego produkty naszej firmy 
są wykonane z najwyższej jakości 
komponentów. Stosowanie najlep-
szych produktów to jednak nadal nie 
wszystko. 

 Moduły Deimic One posiadają 
szereg trybów ochrony. Oto dlacze-
go  produkty firmy Deimic  są jednymi 
z najbardziej bezpiecznych na rynku.

Co nas wyróżnia - Samodzielna zmiana funkcji



 Nasze moduły są w stanie całkowicie samodzielnie 
rozpoznać usterkę. Na tej podstawie system spróbuje ją 
w odpowiedni sposób rozwiązać lub chociaż zasygnali-
zować problem w razie niepowodzenia naprawy. Każdy 
nasz moduł, mimo iż jest jednym produktem, w środku 
składa się z wielu różnych podzespołów. Nawet w sytu-
acji zaistnienia usterki, występuje ona wyłącznie w jed-
nym komponencie co nie odbija się na działaniu innych 
funkcji w inteligentnym domu. 

 W systemie Deimic One wystąpienie awarii, któ-
ra całkowicie uniemożliwi nam funkcjonowanie w domu 
zminimalizowane jest praktycznie do zera!

 W naszym systemie bardzo dobrze rozumiemy jak 
ważne są kopie zapasowe systemu oraz konfiguracji. 
Właśnie dlatego możesz samodzielnie zapisać stworzo-
ny przez Ciebie system, jego ustawienia, harmonogramy 
i zależności do pliku. W razie potrzeby jego przywrócenie 
jest bardzo łatwe, trwa maksymalnie kilka minut i nie wy-
maga pomocy z zewnątrz. 

Co nas wyróżnia - Autodiagnostyka

Co nas wyróżnia - Kopie zapasowe

 Pomimo tego, że wymiana modułów Deimic One 
nie zdarza się często, jesteśmy na to przygotowani le-
piej niż ktokolwiek inny! Każdy nasz moduł wyposażony 
jest w tzw. szybkozłączki. W praktyce oznacza to, że je-
żeli moduł jest uszkodzony i kwalifikuje się do wymiany, 
mogą Państwo otrzymać tzw. Moduł Serwisowy, którego 
wymiana nie powinna zająć więcej niż kilka minut. Każ-
da złączka instalowana jest na niezwykle wytrzymałych 
tzw. szpilkach, które całkowicie niwelują problem wykrę-
cania przewodów ze złączek.

Co nas wyróżnia - Serwis gwarancyjny

Co nas wyróżnia - Współpraca z biurami projektowymi

 Współpraca z najlepszymi biurami projektowymi w kraju to ogrom-
ne wyzwanie ale i wielka satysfakcja. Jesteśmy dumni z faktu, iż to wła-
śnie Deimic One jest dedykowanym systemem inteligencji do oferowanych 
projektów. W naszej firmie wierzymy, że ciągły rozwój to jeden z najważ-
niejszych czynników w dostarczaniu najlepszych rozwiązań. To właśnie 
dlatego system Deimic One jest tak wspaniałym produktem!



 W wymarzonym domu zawsze jest ciepło i przytulnie. Nie martwią 
nas gwałtowne zmiany temperatur, warunki atmosferyczne, konieczność 
kontrolowania wszystkich grzejników i tracenie czasu na doglądanie ter-
mometrów. Prawdziwe poczucie bezpieczeństwa daje świadomość, że 
zapewniamy sobie i naszym bliskim wyjątkowe ciepło. Z systemem Deimic 
One możemy sprawić, że nasz dom zawsze będzie przytulny i przyjazny. 
Ustawienie dogodnych temperatur w każdym z pomieszczeń nawet zdal-
nie, nie będąc w domu, to ogromne udogodnienie. 

 Komfort ciepła to nie tylko dogodna temperatura, gdy za oknem sza-
leje śnieżyca. To równ1ez możliwość kontroli nad klimatyzatorami, które 
w prosty sposób nastawione i włączone, chłodzą dom wedle potrzeb. To 
również indywidualna temperatura w każdym pomieszczeniu, np. wyższa 
w pokojach dzieci i salonie, a niższa w garażu i spiżarni. Bardzo ciekawa 
jest funkcja ustalania temperatury na czas wakacyjnego wyjazdu, kiedy to 
nie musimy się martwić wychłodzeniem czy nadmiernym ogrzaniem pu-
stego domu. Wartym uwagi aspektem jest też możliwość wietrzenia, któ-
re automatycznie redukuje na jego czas ogrzewanie w pomieszczeniach. 
Sterowanie nie ogranicza się wyłącznie do tradycyjnych grzejników, ale 
wszelkich systemów grzewczych w domu, również takich jak ogrzewanie 
podłogowe i ścienne. 

Kontrola ogrzewania

 Rekuperator odpowiada za wentylację pomieszczeń, oznacza to 
więc, że system Deimic One pozwala nam też mieć kontrolę nad prze-
pływem czystego powietrza w naszym domu. Bardzo cenną funkcją jest 
możliwość zaplanowania wentylacji całego domu, na przykład na noc lub 
na czas nieobecności mieszkańców. Innym przykładem funkcjonowania 
rekuperatora w domu jest odczuwalny komfort w trakcie większych spo-
tkań czy przyjęć. 

 Duża ilość osób w jednym pomieszczeniu bardzo szybko wykorzy-
stuje zapas powietrza i gdyby nie system Deimic One należałoby pamię-
tać o regularnym otwieraniu okien w celu przewietrzenia. Tutaj z pomocą 
przychodzi jednak kontrola rekuperatora, który szybko diagnozuje pod-
wyższoną temperaturę i umożliwia swobodną wymianę powietrza. Po au-
tomatycznym przewietrzeniu pomieszczenia nie czujemy zimna bo sys-
tem szybko przywróci komfort.

 Klimatyzacja idealna dla systemu Deimic One pobiera energię z na-
turalnego źródła. Pompa ciepła z odwiertami czerpie zimną wodę z gruntu 
i wykorzystuje ją do schładzania wnętrza domu. Zimne powietrze wdmu-
chiwane jest do środka za pomocą klimakonwektorów. Dzięki temu w na-
wet najgorętsze dni mieszkańcy inteligentnego domu nie zatracają cen-
nego poczucia komfortu. Jest to szczególnie istotna funkcjonalność, gdy w 
mieszkaniu są małe dzieci i osoby starsze, które najbardziej są narażone 
na negatywne skutki upałów i przegrzania. Klimatyzacją można sterować 
samodzielnie lub pozwolić to robić systemowi, który automatycznie wy-
kryje zbyt wysoką temperaturę i schłodzi domową przestrzeń.

Wentylacja, rekuperacja oraz klimatyzacja



Oświetlenie w domu i ogrodzie

 Światło to jedno z najważniejszych mediów w naszym życiu. Odpo-
wiednio z nami zsynchronizowane sprawia, że jesteśmy wypoczęci i zre-
laksowani, a dzięki temu też zdrowsi. Możliwość dostosowania oświetle-
nia do naszego trybu funkcjonowania zdecydowanie poprawia komfort nie 
tylko mieszkania, ale też całego życia. Wystarczy, że zdecydujemy gdzie w 
domu potrzebujemy jakiego oświetlenia i jak chcemy je wykorzystywać. 
Każda ważna potrzeba i byle zachcianka są jak najbardziej do spełnienia.

 Sterowanie oświetleniem to nie tylko możliwość włączania i wyłą-
czania konkretnych lamp i żyrandoli w domu i ogrodzie. To przede wszyst-
kim komfort zapalania oświetlenia nocą na korytarzu, gdy dziecko budzi 
się, by samodzielnie iść do toalety. To również symulacja obecności w 
przypadku wyjazdu na wakacje, sterowanie roletami w oknach zwykłych 
i dachowych, markizami nad tarasem, lampkami świątecznymi, oświetle-
niem domku na drzewie albo podjazdu przed domem.

 Wygodne udogodnienie to też rozwiązanie polegające na skompo-
nowaniu scen, czyli kilku wybranych efektów świetlnych, które uruchamia 
się za pomocą jednego przycisku. Tym sposobem w ciągu sekundy zwy-
czajnie oświetlony salon przemienia się w salę kinową lub dyskotekowy 
parkiet. Sterowanie całym oświetleniem to kwestia przelania swoich in-
dywidualnych potrzeb i marzeń do naszego systemu.

 Jedną z ważniejszych funkcji, które zapewniają bezpieczeństwo w 
inteligentnym domu jest oświetlenie nocne. Można ustawić, by włączało 
się ono o określonej godzinie, gdy już wszyscy w domu śpią i nie potrze-
bują wyraźnie doświetlonej przestrzeni. Taka nocna asekuracja nie razi w 
oczy przebudzonego domownika i bezpiecznie prowadzi go do łazienki, 
kuchni lub sypialni rodziców (w przypadku małych dzieci). 

 Czujki ruchu również odpowiadają za bezpieczeństwo, ale wspierają 
też utrzymanie komfortu i zachowanie oszczędności w inteligentnej prze-
strzeni. Najlepiej zainstalować je w dużych holach i korytarzach oraz ta-
kich pomieszczeniach użytkowych, jak spiżarnie i garderoby. Czujka ruchu 
zapala się tylko, gdy wykryje ruch i nie wymaga włącznika, by zgasnąć.



 Bardzo ciekawym rozwiązaniem świetlnym są paski LED, które lu-
bią się z systemem inteligentnego domu również ze względu na swoją 
energooszczędność. Polecamy montować je w kuchni pod szafkami nad 
blatem roboczym. Doświetlenie go jest bardzo istotne, ponieważ to tam 
dzieją się najważniejsze czynności kuchenne. Paski LED świetnie spraw-
dzą się też w roli oświetlenia schodów. Zwłaszcza po zmroku dobrze jest 
widzieć każdy stopień. Podobną funkcję spełnią, gdy będą zamontowane 
w listwach przypodłogowych w korytarzu i holu.

  Sceny użytkownika, pozwalające skomponować kilka funkcji w je-
den efekt, który polega na jednoczesnym uruchomieniu wszystkich skła-
dowych. W przypadku scen świetlnych to jest jeszcze bardziej spektaku-
larne. Bardzo popularną sceną domową jest świetlne przearanżowanie 
salonu lub sypialni. Te dwa pokoje są zwykle oświetlone łagodnym, cie-
płym blaskiem, pozwalającym wypocząć. Co, jeśli przed domownikami 
Noc Sylwestrowa? System Deimic One pozwala zaskoczyć gości imprezy. 
Wyobraź sobie, że wszyscy już przyszli, a Ty uruchamiasz scenę i w jednej 
chwili gaśnie światło, a potem kolejno zapalają się paski LED przy podło-
dze, kolorowa taśma RGBW za telewizorem, a centralnym źródłem świa-
tła zostaje efektownie oświetlone akwarium. Prawda, że robi wrażenie?

Oświetlenie w domu i ogrodzie

 Wizytówką każdego domu jest piękny ogród. Jego oświetlenie to zde-
cydowanie najlepszy sposób na podkreślenie jego wyjątkowości. System 
Deimic umożliwia umieszczenie w ogrodzie specjalnej rozdzielni ogrodo-
wej, która odpowiada między innymi za oświetlenie. W ten sposób mo-
żemy dowolnie sterować lampami ogrodowymi, oświetleniem podjazdu, 
lampkami świątecznymi, iluminacjami fontanny i przestrzeni do grillowa-
nia. Bardzo istotny jest fakt, że sterować możemy nie wychodząc z domu. 
Za pomocą wbudowanego zegara astronomicznego, nasz system dosko-
nale wie o której godzinie następuje wschód oraz zachód słońca każdego 
dnia. W zależności od potrzeb oświetlenie budynku może uruchamiać się 
automatycznie np. 30 minut przed zachodem słońca. 

 Kwestia nawodnienia ogrodu to również 
rzecz, nad którą można łatwo zapanować ko-
rzystając z systemu Deimic. Pogoda bywa ka-
pryśna i nie zawsze sama zadba o to by ogród 
był odpowiednio pielęgnowany. Tym bardziej 
jest to kłopot, gdy w planach mieszkańców 
domu jest długi urlop, wiążący się z wyjazdem. 

 Jednym ze sposobów jest samodziel-
ne zdecydowanie w jakich godzinach i z jaką 
częstotliwością ogród powinien zostać na-
wadniany. Takie parametry wprowadza się do 
systemu, a ten realizuje plan pielęgnacji tere-
nu zielonego, póki nie zostaną wprowadzone 
zmiany. Drugą opcją jest skorzystanie z funkcji 
pogodynki, która sama zbiera informacje po-
godowe i decyduje, kiedy nawodnić ogród. Po-
godynkę najczęściej wykorzystuje się w przy-
padku wyjazdu na urlop, bo nie trzeba wtedy 
przejmować się warunkami atmosferycznymi 
w okolicy domu.

Zegar astronomiczny

Nawodnienie ogrodu



  Rolety, zasłony okienne oraz żaluzje również podlegają możliwo-
ści sterowania. Dzięki systemowi Deimic One można skomponować wła-
sną scenę zachowywania się rolet albo pozwolić działać automatycznym 
ustawieniom, które przewidują zamknięcie się zasłon o zmroku, gdy zaj-
dzie słońce i ich otworzenie o świcie, by nie tracić światła dziennego do-
stającego się do domu. Zależnie od pory roku, system jest w stanie kon-
trolować wysokość temperatury i decydować czy latem potrzebne jest 
opuszczenie rolet, celem chronienia mieszkańców przed nadmiarem słoń-
ca, a zimą przed mroźnym wiatrem. 

  Funkcja zamykania i otwierania rolet współgra również z alarmem 
bezpieczeństwa i w przypadku włamania, rolety mogą zostać automa-
tycznie i błyskawicznie zamknięte, uniemożliwiając napastnikowi uciecz-
kę uchylonym oknem. Sterowanie może odbywać się za pomocą aplikacji 
mobilnej, jak i przycisków, które mogą mieć podwójną funkcję (krótkie do-
tknięcie to otwarcie pojedynczej rolety, długie otworzy wszystkie w da-
nym pomieszczeniu, lub w całym domu).

Rolety oraz żaluzje elewacyjne

 Okna dachowe, tak samo jak zwykłe, najlepiej sprawdzają się w 
komplecie z roletami. Spełniają one wtedy nie tylko funkcję estetyczną, bo 
poddasze wygląda o wiele lepiej, ale też i  funkcję zapewniającą komfort 
przebywania w tym miejscu. Dom najbardziej nagrzewa się właśnie przez 
dach, więc żeby uniknąć 40 stopni, należy opuścić rolety na czas najwięk-
szych upałów i podnieść je dopiero na wieczór lub gdy słońce zajdzie za 
chmurami. Innym powodem, który przemawia za tym, że rolety dachowe 
to świetny pomysł, jest stary jak świat problem z ptasimi odchodami. Ro-
lety skutecznie zabezpieczają okna przed nieestetycznymi plamami.

 Dla komfortu mieszkania w inteligentnym domu równie ważne 
jest swobodne poruszanie się samochodem po posesji. Dlatego system 
Deimic One przewidział dwie główne sceny, które oczywiście podlegają 
dowolnej modyfikacji przez użytkownika. Pierwsza scena dotyczy powro-
tu do domu. Za pomocą aplikacji uruchamiamy scenę, która jednocześnie 
otwiera nam bramę na posesję i bramę do garażu, rozbrajając przy tym 
alarm i włączając odpowiednie oświetlenie, jeśli wymaga tego pora dnia. 
Po zaparkowaniu w garażu i wejściu do domu, wszystkie bramy się zamy-
kają, a światła gasną. Druga scena to podobne ustawienia, ale towarzy-
szące opuszczeniu posesji. 

 W tym miejscu należy też wspomnieć o sterowaniu furtką, którą 
można otwierać zdalnie dzięki aplikacji. Żeby nikt niepożądany nie dostał 
się na posesję furtka jest zamknięta i trzeba ją specjalnie otworzyć dla 
każdego odwiedzającego. Gdy np. w ogrodzie odbywa się grill i co jakiś 
czas przychodzą nowi goście, wygodniej będzie otwierać im furtkę na kil-
ka minut aplikacją, zamiast biec do domu i robić to włącznikiem. W sytu-
acji, gdy na posesji jest tylko brama wjazdowa, można stworzyć scenę, 
której zadaniem będzie otwieranie nie całej bramy, a tylko jej uchylanie. Tę 
opcję nazywamy sterowaniem bramą w trybie furtki.

Rolety dachowe

Bramy wewnętrzne oraz zewnętrzne



 System Deimic One we współpracy z zestawem kamer jest w stanie 
monitorować aktualną sytuację w domu i przesyłać obraz na wszystkie 
urządzenia, na których została zainstalowana aplikacja systemu. Dzię-
ki tej funkcji mamy nieustanną możliwość podglądu tego co dzieje się w 
domu pod naszą nieobecność. Jest to szczególnie przydatna opcja, gdy w 
trakcie wyjazdu otrzymujemy powiadomienie o uruchomieniu się alarmu, 
czyli wykryciu w domu niepożądanej obecności lub awarii. Monitoring po-
zwoli szybko ustalić co jest przyczyną alarmu i odpowiednio zareagować.

 System aby sprawnie funkcjo-
nować musi zbierać maksymalnie 
dużo informacji o tym co dzieje się 
w domu, przed domem i w ogrodzie. 
Wspierają go w tym różnego rodza-
ju czujniki, dzięki którym mieszka-
nie jest nieustannie monitorowane. 
Wśród ważniejszych urządzeń wy-
różnić możemy czujniki ruchu stwier-
dzające obecność domowników lub 
niepożądanych osób, czujniki dymu, 
zalania i elektrozaworu. Zarejestro-
wanie zdarzeń niepokojących powo-
duje włączenie alarmu i wdrożenie 
procedury naprawczej, likwidującej 
ewentualną awarię.

Podgląd kamer

Dodatkowe czujniki w naszym domu

 Ile razy mieliśmy wątpliwości czy wyłączyliśmy żelazko przed wyj-
ściem z domu? Ile razy musieliśmy  wracać do mieszkania i sprawdzać czy 
przypadkiem nie stała się jakaś tragedia przez urządzenie, którego zapo-
mnieliśmy wyłączyć z prądu? To częste i oczywiście zrozumiałe obawy. 
Ale dlaczego ma to  nam popsuć zaplanowane wyjście czy wyjazd na wa-
kacje? Po to m.in mamy System Deimic One, by nie niepokoić się czymś co 
w systemie inteligentnego domu można łatwo sprawdzić! 

 Można  skorzystać z udogodnienia, pozwalającego na spokojne i 
bezstresowe opuszczenie mieszkania, mając pewność, że system inteli-
gentnego domu czuwa. Jeśli w czasie miło spędzanego wieczoru, czy wy-
jazdu wakacyjnego nawiedzi nas straszna i paraliżująca myśl o zapomnia-
nym żelazku, to wystarczy za pomocą aplikacji mobilnej wyłączyć dopływ 
energii do niego. Jeszcze tylko szybkie spojrzenie w podgląd z kamer czy 
nic się nie stało i głowa robi się spokojna. 

Gniazdka sterowalne



 Jeśli wyjazd na długie wakacje, czy nawet weekendowy wypad za 
miasto łączyły się zawsze ze stresem i obawą, że nasz dom zostanie okra-
dziony, to system Deimic One jest prawdziwym wybawieniem. Symulacja 
obecności to nic innego, jak oszukiwanie potencjalnego złodzieja, że w 
domu obecni są jego mieszkańcy i toczy się tam normalne życie. W oknach 
widać zapalane i gaszone światła, blask telewizora (można również usta-
wić taką głośność by dało się usłyszeć dźwięk) i oświetlenie w ogrodzie.

 Symulacja obecności lokatorów nie oznacza jednak, że dom pozo-
staje niezabezpieczony przed ewentualnym włamaniem. Równocześnie 
z symulacją funkcjonują systemy alarmowe, które czuwają nad bezpie-
czeństwem mieszkania. Jeśli wyłapią w trakcie czuwania obecność niepo-
żądanych osób, natychmiast uruchomią procedury alarmowe i zawiado-
mią o zdarzeniu mieszkańców przebywających poza domem.

 System reaguje również, gdy zagrożeniem jest nie włamywacz, a 
awaria urządzenia lub instalacji. Jeśli w domu zostanie zdiagnozowany 
pożar, wyciek gazu lub wody, czujniki to wykryją i odetną dopływy możli-
wie najbardziej minimalizując szkody i niebezpieczeństwo.

 Do ogromnej roli alarmu nikogo nie trzeba specjalnie przekonywać. 
Nie chodzi tu wyłącznie o kwestie materialne, ale też o bezpieczeństwo 
naszych bliskich. System DEIMIC zapewnia bardzo skuteczny system 
alarmowy, który maksymalnie dba o bezpieczeństwo i ochronę naszego 
domu.

 W przypadku, gdy system wykryje niepożądaną aktywność zosta-
ną uruchomione procedury dopasowane do sytuacji. Jeśli problemem jest 
awaria sprzętu lub instalacji to system odetnie dopływ energii, jeśli pro-
blemem będzie włamanie, system uruchomi alarm dźwiękowy oraz włą-
czy wszystkie światła w domu i przed nim. Dla bezpieczeństwa zostaną 
też zamknięte wszystkie drzwi i bramy.

Symulacja obecności domowników

Integracja z systemem alarmowym



 Posiadamy w naszej ofercie możliwość ustawiania powiadomień 
push. Ta funkcjonalność sprawia, że właściciel domu dostaje na swój tele-
fon lub inne urządzenie mobilne, z którego korzysta, powiadomienie o do-
wolnym zdarzeniu w jego inteligentnej nieruchomości. Może to być wia-
domość o właśnie rozbrajanym alarmie, wykrytej awarii instalacji, typu 
uszkodzona rura i wyciek wody albo powiadomienie o niezamkniętym 
oknie w scenie wyjścia.

  Najważniejsze jest to, że powiadomienia push ustawia i modyfikuje 
się samodzielnie i również samemu wybiera się ich treści. Aplikacja mo-
bilna, która służy do sterowania systemem pozwala na łatwe i szybkie 
ustawienie powiadomień tak, by od teraz już zawsze informowały o wy-
branych zdarzeniach. Skoro telefon zwykle nosi się przy sobie, to dzięki tej 
metodzie powiadomień nic nam nie umknie.
 

 A co w sytuacji, gdy urządzenia mobilne gdzieś się zawieruszą i po-
wiadomienie push nie dotrze? Albo po prostu pogrążenie w pracy przy 
komputerze będzie tak duże, że nie zauważy się nowej informacji na tele-
fonie? Wtedy z pomocą przychodzą powiadomienia e-mail, które z łatwo-
ścią można sobie skonfigurować w systemie inteligentnego domu Deimic 
One. 

  Nie ma najmniejszego problemu, by przypisać tę funkcję do skrzynki 
pocztowej. W efekcie automatyka budynkowa będzie wysyłać wiadomość 
o wybranym zdarzeniu na wskazany adres e-mail. To bardzo wygodne, 
zwłaszcza gdy pracujesz w biurze i pocztę elektroniczną sprawdzasz bar-
dzo często.

Powiadomienia Push

Powiadomienia Email



 Bardzo przydatną funkcją w systemie Deimic One jest wideodomo-
fon, który prezentuje twarz naszego gościa. W ten sposób mamy jeszcze 
większą kontrolę nad tym kogo wpuszczamy na naszą posesję. Funkcja 
przydaje się również w przypadku, gdy nikogo nie ma w domu, a do drzwi 
dzwoni kurier z wyczekaną przesyłką. Dzięki aplikacji możemy zdalnie 
potwierdzić tożsamość kuriera, rozbroić alarm w głównych drzwiach, 
wpuszczając doręczyciela tylko do przedsionka, gdzie może zostawić 
paczkę, a następnie uzbroić alarm ponownie za wychodzącym kurierem i 
nie przejmować się odbieraniem przesyłki z poczty, czy umawianiem ko-
lejnej próby doręczenia.

  Wideodomofon to tradycyjny domofon z kamerą. Można wpisać na 
nim kod do furtki lub do drzwi wejściowych. Poza standardowymi funkcja-
mi, które posiadają domofony, jest jeszcze wyposażony w kamerę, która 
rejestruje obraz i przesyła go do systemu inteligentnego domu. Ten wy-
świetla podgląd w aplikacji mobilnej i pozwala upewnić się kto dokładnie 
stoi po drugiej stronie. 

  Taka funkcjonalność ma na celu znaczne podwyższenie poziomu 
bezpieczeństwa domowników. Jeśli ma się wątpliwości czy osoba dzwo-
niąca do drzwi to kurier, można poprosić ją o okazanie do kamery legity-
macji. Wideodomofon zaradza też staremu jak świat problemowi wpusz-
czania przez dzieci obcych do domu. Z wideodomofonem nie ma szans na 
pomyłkę.

Obsługa videodomofonu



 Sterowanie drzwiami możliwe jest za pomocą aplikacji mobilnej, jak 
i włączników naściennych, w tym paneli dotykowych. Poza podstawową 
funkcjonalnością otwierania i zamykania drzwi, dostępna jest też możli-
wość dołączenia drzwi do systemu alarmowego. Gdy domownik uruchomi 
tryb czuwania alarmu zostają one automatycznie zamknięte wraz z oknami 
i roletami.

  Zintegrować z systemem inteligentnego domu Deimic One można do-
wolne drzwi. Jednak polecamy, by był to produkt wysokiej jakości, antywła-
maniowy i wyciszający. Podniesie to nie tylko poziom bezpieczeństwa, ale 
też komfortu.
 

 Tak samo jak w przypadku drzwi, inteligentna instalacja daje moż-
liwość sterowania oknami uchylnymi w całym domu. Można to robić przy 
pomocy aplikacji, w której wybiera się poszczególne okna i nimi zarządza. 
W tym przypadku również istnieje możliwość dołączenia okien do syste-
mu alarmowego. W sytuacji zagrożenia automatyka budynkowa natych-
miast je zamknie.

  Bardziej zaawansowane sterowanie oknami wymaga zainstalowa-
nia na nich kontaktronów. Czuwają one np. nad sceną wyjścia, która za-
myka okna, rolety, drzwi i włącza alarm. Obecność kontaktronów pozwoli 
ustawić powiadomienia push, które poinformują domowników, że okno 
nie zostało zamknięte mimo włączenia sceny wyjścia. Powodem może być 
przedmiot blokujący okno, pozostawiony tam przypadkowo lub intencjo-
nalnie.

Drzwi

Okna uchylne



 Jedną z popularniejszych scen użytkownika jest przemiana salonu 
w salę kinową. Po jej uruchomieniu gasną wszystkie światła, zamykają się 
rolety na oknach, rozwija się ekran do wyświetlania filmów, a winda, do 
której przymocowany jest projektor, opuszcza się na odpowiednią wyso-
kość. Domownicy zasiadają na kanapie i robią sobie bardzo profesjonalny 
seans filmowy w domowym zaciszu. Prawda, że to ciekawa wizja?

  Zorganizowanie takiego prawie kinowego seansu, jest możliwe 
dzięki sterowaniu ekranem i windą projektora. W dużych, przestronnych 
pomieszczeniach odchodzi się powoli od telewizorów i zamienia się je na 
projektowy, które gwarantują o niebo lepszy efekt. Jeśli domownicy nie 
dysponują dużym, niezagospodarowanym fragmentem białej ściany, to 
decydują się też na opuszczany ekran. 

  Oba te mechanizmy, ekran i windę z projektorem, można łatwo pod-
łączyć do systemu inteligentnego domu i cieszyć się kinem domowym z 
prawdziwego zdarzenia.

Sterowanie ekranem oraz windą projektora

 Sterowanie multimediami to chyba najbardziej kreatywna funkcjo-
nalność automatyki budynkowej. Za pomocą aplikacji mobilnej można 
sterować m.in. radiem, telewizorem, sprzętem grającym i wzmacniacza-
mi. Regulowanie głośności, zmiany kanałów lub stacji, włączanie i wyłą-
czanie urządzeń sprowadzają się do jednej aplikacji zamiast kilku pilotów.
 
  Przydatną funkcją jest możliwość przypisania do systemu ulubio-
nych playlist, stacji oraz kanałów. Jednym kliknięciem można włączyć 
wcześniej wybrane dla dziecka bajki lub ulubioną playlistę ze Spotify.

  Można też zaplanować rytuał codziennej pobudki przy dźwiękach 
popularnej stacji radiowej, a do włącznika w łazience przypisać funkcję 
uruchamiania dźwięków wodospadu. Taki bogaty wachlarz możliwości aż 
prosi się o wykorzystanie

Kontrola dźwięku oraz multimediów



 Kominek to często romantyczne marzenie przynajmniej jednego z 
domowników. Kojarzy się z przytulną górską chatą albo przestronnym 
salonem, z nowoczesnym paleniskiem w centralnym punkcie. Niestety nie 
w każdym domu kominek się pojawia. Jego obsługa wiąże się z częstym 
przynoszeniem drewna i koniecznością sprzątania. To z reguły bardzo 
zniechęca.

  Odpowiedzią na te niespełnione marzenia wielbicieli domowych 
ognisk są kominki gazowe. Nie potrzebują opału i nie trzeba ich zbyt czę-
sto oporządzać. Wystarczy instalacja gazowa.

  System sterowania domem Deimic One bardzo efektownie potrafi 
wykorzystać możliwości kominka gazowego. Poza standardowym ste-
rowaniem, które przewiduje włączanie płomieni i ich gaszenie oraz usta-
wianie ich intensywności, oferuje też podpięcie tej funkcji do sceny użyt-
kownika. Jak mile zaskoczyć żonę? Zorganizować romantyczną kolację i 
uruchomić scenę, która w jednej chwili zgasi wszystkie światła, poza tym 
nastrojowym, włączy ulubioną muzykę i rozpali płomień w kominku.
 

  Inteligentny dom to nie tylko ogrom udogodnień, które poprawiają 
komfort przebywania w mieszkaniu. Bardzo ważnym aspektem jest moż-
liwość zaoszczędzenia energii elektrycznej, gazu i wody, co dla wielu osób 
jest tak samo istotne, jak bezpieczeństwo i wyższy standard życia. Dzięki 
systemowi Deimic One nie tylko rachunek za prąd będzie zdecydowanie 
niższy, ale też bieżąca kontrola użycia energii stanie się łatwiejsza.

   Wysokie koszty mediów to zwykle nieumiejętne korzystanie z 
oświetlenia i sprzętów składających się na wyposażenie domu. Wynika to 
głównie z ludzkiej nieuwagi i często braku umiejętności zarządzania oto-
czeniem. Na pomoc przybywa system, który optymalizuje zużycie energii. 
Dowody na to, że działa można znaleźć w aplikacji mobilnej, która generu-
je wykresy przedstawiające miesięczne zużycie poszczególnych mediów. 
Prosty i przejrzysty opis graficzny jest łatwy do interpretacji, więc nie po-
winien stanowić problemu w odczytaniu. 

  W podobny sposób przedstawiane są wykresy temperatur panują-
cych w domowych pomieszczeniach. Można je łatwo monitorować i do-
stosowywać do potrzeb.

Kominki gazowe Wykresy zużycia mediów oraz temperatury



 Wśród wielu możliwości systemu inteligentnego domu Deimic One 
jest również podstawowa funkcja zsynchronizowania paneli fotowolta-
icznych z automatyką budynkową. Stają się one coraz bardziej popularne, 
więc wychodzimy naprzeciw pojawiającym się potrzebom. 

 Jako że same panele spełniają głównie jeden cel – przetwarzają pro-
mieniowanie słoneczne w energię elektryczną, to zadaniem systemu jest 
zbieranie informacji o tym procesie i ich prezentacja w aplikacji. Domow-
nicy mają więc możliwość kontrolowania czy panele funkcjonują prawi-
dłowo, a w przypadku awarii oczywiście powiadomi ich o tym odpowiedni 
komunikat. 

Panele fotowoltaiczne



 Do dyspozycji oddajemy wytyczne brażowe dla poszczególnych ele-
mentów systemu takich jak oświetlenie, włączniki czy rolety. Pełne wy-
tyczne są zawsze dostępne na stronie internetowej www.deimic.pl w 
dziale „Do pobrania”.

 Lampa kuchenna posiadająca 
cztery punkty, które zapalają się równo-
cześnie to jeden obwód światła. Lampa 
w salonie w której mamy możliwość za-
palenia pierwszej połowy, a następnie 
drugiej połowy żarówek to dwa obwody 
oświetleniowe.

 Definicja: Obwód 
oświetlenia to dana sekcja 
światła, która może skła-
dać się z kilku lamp, ale 
dane lampy zawsze będą 
zapalane razem.

Do włączników nie dopro-
wadzamy zasilania 230V, 
a jedynie przewód UTP 5E! 
Używając jednego przewo-
du UTP 5E, możemy pod-
łączyć maksymalnie sześć 
przycisków.

Wytyczne branżowe!

 Używając systemu Deimic One, każda funkcja czy scena może zo-
stać zmieniona w dowolnym momencie! Nie ma potrzeby przpisywania 
danej funkcji do włącznika na etapie projektowania! 

 System inteligentnego domu należy przemyśleć na etapie projektu, 
aby optymalnie dobrać ilości urządzeń do potrzeb inwestora.

 W każdym z wymienio-
nych domów system umożli-
wia sterowanie:
- oświetleniem tradycyjnym
- oświetleniem w formie 
pasków LED
- roletami
- bramami
- ogrzewaniem
- wentylacją mechaniczną
- nawodnieniem ogrodu
- oświetleniem ogrodu
- urządzeniami multimedial-
nymi

 Dodatkowo każdy sys-
tem wyposażony jest m. in. 
w możliwość tworzenia wła-
snych scen użytkownika np. 
scena Wyjście  z domu czy 
scena Multimedia. Każdym 
systemem możemy stero-
wać za pomocą tradycyjnych 
włączników, urządzeń mobil-
nych typu smartphone, tablet 
oraz za pomocą włączników 
dotykowych firmy Deimic. 

Cena urządzeń netto: 9 142,00zł

Cena urządzeń netto: 14 750,00zł 

Cena urządzeń netto: 26 261,00zł

Przykładowe warianty oraz ich ceny!



 Bogate doświadczenie, świetny 
produkt oraz lata szkoleń - właśnie te 
trzy aspekty pozwoliły nam na doko-
nanie rewolucji w zakresie automatyki 
domowej. Nasi partnerzy oraz instala-
torzy działają na terenie całego kraju i 
nie tylko! Każdy z nich został przez nas 
przeszkolony w zakresie przygotowa-
nia instalacji, konfiguracji systemu jak 
również jego uruchomienia oraz po-
siada oficjalną autoryzację naszej fir-
my. 

 Zachęcamy również do zoba-
czenia naszych produkcji na oficjal-
nym kanale firmy Deimic w portalu 
You Tube. Znajdujące się tam filmy 
pomogą zarówno w przedstawieniu 
możliwości naszego systemu, jak 
również pokażą jak wygląda przy-
kładowa instalacja naszego syste-
mu.

Firmy instalatorskie z całego kraju!

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

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

Czujniki ruchu do sterowania oświetleniem!

Baza wiedzy!



biuro@deimic.com


