
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДОМАШНАТА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА CONTROL4® ?

Домашната автоматизация улеснява свързването на целия Ви дом, така че всичко да работи заедно, за 
да направи системите за забавление по-лесни за използване, жилищата по-удобни и енергийно 
ефективни, както и по-сигурни. 

ЗАПОЧНЕТЕ  ОТ МАЛКОТО
Автоматизацията на дома не трябва да бъде еднаква за всички. Control4® Ви дава възможност да 
автоматизирате в свое собствено темпо, както Ви позволяват времето и бюджетът. Започнете от една 
стая и добавяйте решения и продукти, докато задоволите мечтите си. Без значение колко голям или на 
колко години  е Вашият дом, има система Control4®, която ще работи за Вас. 

ВИЕ САМИ УПРАВЛЯВАТЕ ДОМА СИ

Ние, от „Умен дом”, като златен дилър на Control4® за България, гарантираме правилната настройка на 
Вашата система и мрежа. След първоначалната инсталация и настройки на Вашата автоматизация има 
възможности за промяна както на сценарии, така и на функции на системата. Когато Ви обучим да 
настройвате системата, тогава автоматизацията улеснява извършването на промени и корекции без 
наша помощ, само с няколко кликвания изпълнени от Вас.



ЛЕСЕН КОНТРОЛ

Свързаният дом не бива да е сложен дом. Ето защо Control4® и 10 000 устройства, работят за 
осигуряване на прост, интуитивен и персонализиран контрол, който позволява на Вашия дом да работи, 
като оркестър.  

КАК МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ ДОМА ВИ УМЕН?

Решенията на Control4® за Smart Home не са еднакви за всички. Те са напълно индивидуални и идеални 
за всякакви пространства и бюджети, целящи да направят живота у дома по-удобен и приятен. Нашите 
квалифицирани експерти са професионалисти в превръщането на къщата Ви в убежище за Вашето 
спокойствие и комфорт.

ИНТЕЛИГЕНТНО ОСВЕТЛЕНИЕ ЗА УДОБСТВО И КОМФОРТ

Доброто и ефективно решение за осветление влияе на 
атмосферата в дома, като показва архитектурната 
естетика и позволява на обитателите му да се чувстват 
комфортно. Интензитета на осветлението може да бъде 
предварително така настроен, че да съответства на това 
ниво, което е подходящо за различните часове на деня. 
Интелигентните решения за осветление също са 
ефективни, когато става въпрос за икономия на енергия. 
"Лека нощ", "Добро утро" или дори "Време за кино" са 
различни режими, които могат да бъдат приложени с 
една гласова команда или само с едно натискане на 
бутон, а също така могат да бъдат програмирани да 
съответстват на изгрева или залеза. 

ИНТЕЛИГЕНТНИ ТЕРМОСТАТИ ЗА ПО-НИСКИ СМЕТКИ

Интелигентният термостат е друга необходимост, ако 
разходите за енергия и опазването на околната среда са 
основна грижа. Според статистиките почти половината 
от сметките за ел. енергия покриват разходите за 
отопление и охлаждане. Решението е да се инвестира в 
по-интелигентен и по-ефективен тип термостат, който 
м оже  д а  о г р а н и ч и  ко н с ум а ц и я т а  н а  е н е р г и я 
автоматично. Интелигентните термостати могат да 
позволят на потребителите дистанционно да задават 
температури, а най-добрите системи могат дори да 
бъдат интегрирани с местните прогнози за времето, 
което гарантира, че апартаментът или домът няма да се 
прегреят или охладят прекалено. 



АВТОМАТИЗИРАНИ ЩОРИ ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВЕН ДОМ
Когато се интегрират със системата за интелигентен дом, 
моторизираните щори могат да реагират на внезапна 
промяна на времето, като неочаквани облаци или 
внезапно ярко слънце. Могат автоматично да се отворят, 
за да допуснат слънчева светлина и тя да спомогне за 
затоплянето на Вашия дом, както и могат да се затворят, 
за да предотвратят нагряване и охлаждането на 
помещенията да е по-ефективно. Те не само могат да 
направят огромна разлика в контрола на климата и 
енергоспестяването, но и могат да направят чудеса за 
запазване на мебелите и зрението чрез намляване на 
отблясъците и излагането на слънце в дома Ви. Най-
хубавото е, че сега има голямо разннообразие от опции 
за цвят и не е нужно да се прави компромис със стила за 
сметка на удобството и комфорта.

ЗАЩИТА ЧРЕЗ ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ
Интелигентните устройства за сигурност,  като 
електронни брави, камери за наблюдение и сензори за 
движение, правят дома по-сигурен. Но интелигентните 
системи могат също да автоматизират осветлението, да 
контролират моторизираните щори и дори да симулират 
присъствие, като имитират домашния Ви режим, за да Ви 
предпазят от крадци.
Знаете ли, че съвременните системи за сигурност могат 
също така да предпазят домoвете от проблеми, свързани 
с инфраструктурата? Чрез сензори, могат да съобщават 
за наводнения, недостиг на енергия или изтичане на газ, 
както и могат да наблюдават и контролират за 
замърсяване на въздуха в затворени помещения. 

СПОКОЙСТВИЕ С ДОМАШЕН ИНТЕРКОМ

С най-съвременните системи за домашен интерком, Вие 
можете лесно да видите и говорите директно с 
посетителите пред входната врата, независимо дали сте 
у дома, край басейна или на работа. 
С мобилното приложение дори можете да контролирате 
някои интелигентни функции в дома си, като например 
докато говорите с посетителя пред входната врата да 
деактивирате алармата, отключите интелигентната 
брава, пуснете осветлението и след това да върнете 
всичко в начално положение наблюдавайки случващото 
се чрез интегрирана охранителна камера.



МУЗИКАЛЕН ЗВУК

С автоматизираната аудио система можете да се 
насладите на всичките си любими мелодии с най-високо 
качество на звука. Тя е в състояние да насочва различни 
песни към различни високоговорители, както и да 
възпроизвежда една и съща мелодия в цялата къща. Без 
значение къде се намирате, дали в спалнята, банята, 
двора или предната веранда, можете да бъдете 
придружени от любимата си музика навсякъде.

ДОМАШНО КИНО

От най-ранните си дни киното е убежище от реалността 
на заобикалящия ни свят. Тайната на филмовата магия 
винаги ще бъде част от нейния чар. Днес, въоръжени с 
най-новите технологии и малко изобретателност, вие 
можете да пренесете Холивуд у дома си за много по-
малко, отколкото бихте си представяли. Едно толкова 
потапящо изживяване с тотален контрол на светлините, 
температурата,  високоговорителите и  всички 
съоръжения за забавление и комфорт.

 

УНИВЕРСАЛНО ДИСТАНЦИОННО

Модерното дистанционно е по-функционално от 
всякога. Изпитаният и истински начин да контролирате 
цялостната автоматизация на Вашия дом. 
Осветление, щори, климатизация, озвучаване и охрана 
са буквално в дланта ви. 



С над  доволни клиента, за които сме разлизирали проекти в страната, както и с надежността на 100
оборудването, което предоставяме, спечелихме титлата „Златен дилър“ на Control4® за България. 

Просто кажете „не“ на частичните приложения и главоболието при управлението на дузина различни 
системи, вместо това потърсете „Умен дом“.

Свържете се с нас, за да научите повече и да получите Вашата персонализирана оферта.

Умен Дом ЕООД
София 1407

бул. Черни Връх №154
+359 879 977 027
+359 878 504 264
+359 888 630 082

www.umen-dom.com
sales@umen-dom.com

www.facebook.com/UmenDomControl4Bulgaria
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