Przykładowa konfiguracja systemu inteligentnego budynku o wartości 2700zł
PAKIET: Ciepły i bezpieczny DOM

www.BezpiecznyBudynek.com

Specyfikacja elementów wchodzących w skład systemu inteligentnego budynku FIBARO:
Zdjecie

Produkt

Ilość

Materiał PLN
netto / RAZEM

Opis funkcjonalności wynikających z zastosowanego elememtu FIBARO

Centrala - Home Center Lite

1

969 zł

Sterownik pieca - 2x1,5kW

1

249 zł

Czujnik ruchu

1

Czujnik ruchu pełni przede wszystkim funkcję bezpieczeństwa, czyli alarmu informującego nas o wtargnięciu do domu w przypadku naszej nieobecności. Dodatkowo w
199 zł godzinach wieczornych lub nocnych pełni funkcje komfortową zapalając światła w wybranych strefach po wykryciu ruchu (np. nocna podróż do kuchni lub toalety nasza,
gościa lub dziecka).

Czujnik dymu

1

219 zł

1

Niesamowicie funkcjonalny czujnik zalania o futurystycznym wzornictwie, kompaktowych rozmiarach oraz szerokim wachlarzu dodatkowych funkcji. To niezwykłe urządzenie
potrafi stać na straży bezpieczeństwa Twojej rodziny i Twojego domu. Dzięki zaawansowanej technologii i precyzji, poinformuje Cię o grożącym Ci zalaniu oraz gwałtownych
229 zł
skokach i spadkach temperatur. Zainstalowany czujnik w przypadku wykrycia wody na podłodze powiadomi nas o tym dźwiękowo, na telefon lub tablet. W przypadku
zainstalowania dodatkowego zaworu odetnie główne zasilanie wody do domu ograniczając w ten sposób możliwość powstania rozległych uszkodzeń.

Czujnik zalanania

Głowny kontroler odpowiadający za sterowanie inteligentny domem, tzw. Mózg systemu FIBARO.

Sterowanie ogrzewaniem podłogowym. W połączeniu z czujnikami temperatury umożliwia precyzyjne sterowanie każdą strefą grzewczą domu. Dzięki temu możemy
kontrolować temperaturę oraz włączać lub wyłączać ogrzewanie z dowolnego miejsca na ziemi.

Zainstalowany czujnik dymu w przypadku pożaru natychmiast powiadomi nas o zaistniałem zagrożeniu dźwiękowo, na telefon, tablet i komputer. Oprócz tego uruchomi
zaprogramowaną scenę bezpieczeństwa np. oświetlenie drogi to wyjścia z domu oraz uruchomi system oddymiania pomieszczeń.

1 865 zł Warość materiałów
635 zł Wartość robocizny
2 500 zł Całkowita wartosć systemu PLN netto (materiały wraz z montażem).
8% podatek VAT.
2 700 zł Całkowita wartosć systemu PLN brutto (materiały wraz z montażem).

