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REFERENCE

Paru iz Celja smo uredili pametno ogrevanje 
na vikendu. Preko mobilne aplikacije lahko 
nadzorujeta temperaturo v prostoru ter si 
vnaprej vključita ogrevanje, da ju pričaka 

toplo stanovanje.

Mateju in njegovi družini iz Tacna smo 
namestili alarm. Vrata odpirajo s prstnim 

odtisom, ki izklopi še alarm.

Boštjanu iz Polja smo vzpostavili pameten 
video nadzor hiše in okolice, Na telefonu 

lahko vedno preveri stanje doma, dodatno 
kamero pa smo namestili tudi v njegovem 

golobnjaku.

Laili iz Pirnič smo uredili pameten dom. 
Senčila in svetila se nastavljajo samodejmo 

glede na pozicijo sonca. Notranja 
temperatura se prilagaja njihovim bivalnim 

navadam. Dvoriščna vrata pa se samodejno 
odprejo, ko se domači pripeljejo domov.



2

PAMETNI DOM NOVE GENERACIJE

Vse za tehnološko nadgradnjo vašega doma.

Glede na vaše potrebe in želje naredimo pri-
lagojen načrt ter poskrbimo za celotno izvedbo.
Že v nekaj dneh boste imeli oddaljen nadzor 
nad vašimi napravami preko mobilne aplikacije. 
Upravljate jih lahko sami na daljavo ali pa jim 
nastavite urnik in pogoje, da nato za vaš dom 
skrbijo sami.

Naši elementi so:
• enostavni za uporabo
• brezžični (WIFI)
• decentralizirani - delujejo vsak

zase ali povezano
• delujejo samostojno brez dragih kontrolnih

enot

Ponujamo: alarme , videonadzorne sisteme in 
rešitve za pametni dom – kot samostojne WIFI 
elemente ali povezane v celosten sistem.

Pameten pristop k pametnemu domu.

ALARMPAMETEN DOM VIDEO NADZOR
zanesljiv sistem ne glede 

na zunanje dejavnike
posamezne rešitve ali

 celosten sistem
kvaliteten in zanesljiv 

prenos
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SENČILA

• primerno za vse vrste senčil s pogonom

• nastavljiva višina in naklon žaluzij

• prikaz stanja na mobilni aplikaciji

• avtomatsko nastavljanje žaluzij po

poziciji sonca, ali času

• upravljate lahko več senčil skupaj ali

vsakega posamično

• uporaba običajnih stikal

48 mm

40
 m

m

ShutterBox je naprava zasnovana za brezžični 
nadzor električnih senčil, rolet, tend itd., z uporabo 
pametnega telefona ali tabličnega računalnika, od 

kjerkol na svetu.
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GARAŽNA VRATA

• nadzor za vsaka vrata – dvorišča,

garažna ali vhodna

• upravljanje preko mobilne aplikacije

• vsak modul ima unikaten virtualen ključ,

za maksimalno zaščito

• povezljivo z aplikacijo za samodejno

odpiranj dvoriščnih vrat ob prihodu

domov

41 mm

54 m
m

GateBox je prva naprava na svetu, ki vam 
omogoča odpiranje in zapiranje vrat ter hkrati 
ponuja možnosti, da preverite njihov status z 

uporabo pametnega telefona brez da bi morali 
kupiti dodatno opremo ali plačevati skrite 

naročnine.
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SVETILA

• z uporabo DimmerBox modula, lahko

upravljate katerokoli svetilo

• nastavljiva jakost svetlobe

• samodejno prižiganje, tudi upočasnjeno

• uporaba običajnih stikal

38 mm

48
 m

m

DimmerBox modul vsako luč spremeni v 
pametno. Upravlja se jo lahko preko stikala ali 

mobilne aplikacije. Luči lahko prižgemo na 
željeno jakost svetlobe.
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NAPRAVE
42 m

m

• nadzor nad poljubno električno napravo

• preko aplikacije vidite ali je naprava vključena

• mobilno upravljanje naprave od kjerkoli

• avtomatski izklop naprave po željenem času

• uporaba običajnih stikal

• naprave se lahko vklapljajo in izklaplajo tudi

avtomatsko

39 mm

SwitchBox omogoča brezžičen vklop ali izklop 
električne naprave, preko mobilne 

aplikacije od kjerkoli.
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LED SVETILA

35
 m

m

39 mm

• izbiranje barve ter jakosti svetlobe

• upravljanje preko mobilne aplikacije

• primerno za RGB ali enobraven trak

• izbira načina utripanja

NEVIDNO STIKALO

ProxiDimmer je nevidno brezžično stikalo za 
upravljanje LED traku. Z bližino roke, mu nastavimo 

jakost svetlobe. Primerno za kuhinjski pult, 
ogledala, postelje, mize itd..

SLIKA

40 mm

50 m
m
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DALJINSKO UPRAVLJANJE

µRemote upravljalcem upravljate poljubne 
pametne naprave, skupinsko ali posamezno. 

Daljinček ima vzdržljivo baterijo, ki se jo polni. 

GLASOVNO UPRAVLJANJE

GOOGLE SLIKA

• z uporabo virtualnih pomočnikov Alexe in Google Home,

lahko vaš sistem upravljate tudi glasovno

• virtualni pomočnik posluša uporabnika, mu odgovori ter

izpolni želje

• z njimi lahko upravljate naprave, jih vprašate za

recept ali njihovo počutje

• virtualni pomočnik je vedno z vami na vašem pametnem

telefonu
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GRETJE

S pametnim termostatom 
lahko upravljate gretje od kjerkoli. 

S samodejnim prilagajanjem 
temperature varčujete porabo 
energije tudi pri maksimalnem 

udobju.

• z oddaljenim nadzorom lahko od kjerkoli

nastavite željeno temperaturo

• z nastavitvijo tedenskih urnikov,

prihranite pri porabi in si povečate ugodje

• mobilna aplikacija spremlja zunanje vremenske

pogoje, po katerih se lahko termostat prilagaja

• s povezavo z drugimi senzorji se gretje lahko

avtomatsko izklopi ob odprtem oknu,

ali ko ni nikogar  doma

• primerno za vse vrste gretja
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IZVEDBA

Izkušeni smo tudi v izvedbi tehničnih rešitev po meri glede 
na zahteve vašega doma in vaše želje. 

Na primer: 
• avtomatski notranji zalivalni sistem, ki spremlja

življenske pogoje rastlin
• nadgraditev starega kavnega aparata v pametnega, ki

se ga lahko upravlja glasovno.
• upravljanje naprav, na vikendu brez internetne

povezave, preko nepametnih telefonov

Da prihranite čas in ste gotovi, da je vse nameščeno kot mora biti, 
vam nudimo celostno montažo in konfiguracijo vseh 

elementov, ki jih izberete za svoj dom. 

Glede na vaše želje, sestavimo načrt 
in namestimo rešitve, ki vam 

poenostavijo življenje. 
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KONTAKT

Za pomoč pri načrtovanju vašega pametnega doma nas 
kontaktirajte na spodnji elektronski naslov. Opišite nam vaš dom ali pošljite načrt 

in z veseljem vam pripravimo predlog izvedbe.

JAKA ZORKO
DIREKTOR

+386 (0)51 222 135
JAKA@INTELIGENT.SI

ROBERT HRIBAR
TEHNIČNI DIREKTOR
+386 (0)70 845 506

ROBERT@INTELIGENT.SI

INTELIGENT d.o.o.
INFO@INTELIGENT.SI

SI28256182
WWW.INTELIGENT.SI

Za vašo idealno uporabniško izkušnjo sodelujemo z:



INTELIGENT D.O.O.
AGROKOMBINATSKA C. 12

SI-1000 LJUBLJANA




