Otthon Automatizálás
A vezérlés kényelme!

Az otthon automatizálási rendszer
Válassza ki az Ön egyéni igényeinek és költségvetésének megfelelő
automatizálási funkciókat.
A HAI otthon automatizálás megvalósítható új épületekben, vagy
utólag a már meglévő otthonokban.

Tegye egyszerűbbé életét...
vegye kézbe otthona irányítását!
A HAI vezérlő egység az automatizált otthon központi eleme.
Vezérli és felügyeli a otthona legkülönfélébb rendszereit
a maximális biztonság, komfort, kényelem és energiatakarékosság
érdekében.

Biztonság
Video megfigyelés
Világítás
Energia management
Beléptetés
Szórakoztatás
Interface & Szoftver

Képzeljen el egy gondtalanabb életet
Az épületautomatizálási rendszer a nyugalmat kínálja

Kényelem és vezérlés
Több lehetőség létezik az Ön otthonának vezérlésére,
akár attól függően is, hogy a lakásban tartózkodik vagy

Könnyen kezelhető
A HAI rendszer könnyen megérthető, és kezelhető,
ebből ered az elnevezés Automation Simplified®.
Már a gyerekek is megértik a rendszer alapvető
funkcióit és könnyedén megtanulják a kezelését.

házon kívül van. Ellenőrizze és állítsa be a rendszer állapotát
a világítás, a hőmérséklet, a biztonság, a hang és egyéb opciók
esetében a HAI bármelyik egyszerűen kezelhető hordozható
érintőképernyős kezelőegységén.
A HAI termékkínálatában megtalálható videó megfigyelő és
rögzítő biztosítja Önnek a lehetőséget az otthona felügyeletére
PC-n, PDA-n, vagy a web-képes telefonon keresztül.

Megbízható
A HAI otthon automatizálási rendszereknél
alkalmazott beágyazott vezérlő technológia több
évtizedes használat során bizonyította
megbízhatóságát.
Az összes HAI termék képes stand alone módban
működni, így nem függ semmilyen más eszköztől a
házban, beleértve a számítógépeket. Egyetlen alkotóelem meghibásodása nem okozhatja az egész ház
rendszerének leállását. A világítás kapcsolók és a

A színes, grafikus érintőképernyős kezelő a HAI rendszer
vezérléséhez könnyen felismerhető ikonokkal rendelkezik.
A HAI szoftver választásával, megváltoztathatja az otthona
státuszát a világon bármely részéről. Hívja fel rendszerét a
mobiltelefonjáról és ellenőrizheti az otthona állapotát, megváltoztathatja a beállításokat, vagy közvetlenül irányíthatja
az otthonát.
A HAI számos megoldást kínál, melyeknek mind az a célja,
hogy egyszerűbbé tegye az Ön életét.

termosztátok kommunikálnak ugyan a vezérlő
egységgel, de nem ettől függ a teljes rendszer
működőképessége.
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HAI testreszabott otthon automatikai megoldások
Egyedi rendszerek, az Ön igényei szerinti kialakításban
Élvezze a költségmegtakarítást ami az otthona
igazi energia menedzsmentjének az eredménye...
...a fűtés vagy a légkondicionáló különböző beállításokkal
működik ha van otthon valaki, vagy ha nincs.

Nem számít, hogy mennyit utazik,
hogy üzleti úton van, vagy pihenni ment...
...Mindig megvan annak a lehetősége, hogy
ellenőrizhesse és vezérelhesse az otthonát a távolból.

Ha tüzet észlel...

... a kijáratokhoz vezető fényeket bekapcsolja, és a klímaberendezést leállítja, hogy ne segítse elő a füst terjedését

A távfelügyeleti állomásra
történő kapcsolódással...
...biztos lehet benne, hogy
a HAI rendszer megvédi az Ön otthonát.

Élvezze a meccset az egész otthonában...

...vagy hallgathat akár helyiségenként
különböző zeneszámokat is.

A külterület világításának ütemezésével...

... a lámpák automatikusan bekapcsolnak
szürkületkor és kikapcsolnak hajnalban.

Kezeljen mindent egyetlen érintőképernyőről
A HAI Omnitouch kezelője az Ön igényeinek megfelelően
Élvezze a kompakt kezelő nyújtotta előnyöket a biztonsági rendszer, hőmérséklet szabályzás,
audio rendszer vezérlés és más otthon automatikai berendezések vezérlése közben,
beleértve az árnyékolók, redőnyök mozgatását a könnyen felismerhető ikonok segítségével.

Internet - távoli kapcsolat
Többféle program segítségével vezérelheti
és ellenőrizheti otthonát bárhonnan az
interneten keresztül.
Mozgás érzékelés
Amikor behatolást érzékel felkapcsolhatja
a villanyt és aktiválja az előre programozott
folyamatokat.

Energia menedzsment
Legyen otthon a legnagyobb kényelemben;
takarékoskodjon az energiával amikor
távol van. Szabályozza a hőmérsékletet!
A HAI programozható termosztátja
vezérli a hűtést/fűtést, mutatja az
energia felhasználást.

Multi-Room audio
Tegye hozzáférhetővé a zenegyűjteményét
az egész otthonában. Zónánként különböző
vagy azonos műsorforrást is hallgathat.
Medence & Spa
Vezérli a szivattyúkat, szűrőket, időzítéseket,
temperálást, napkollektorokat stb.

Házimozi
A HAI érintőképernyős
kezelővel vagy a Philips Pronto
távirányítóval vezérelheti a házimozi rendszerét.

Világítás
Állítsa be a hangulatnak megfelelő világítási
képet például a vacsorához, film nézéshez,
baráti összejövetelhez. A világítás automatikusan lekapcsol amikor elmegy otthonról.
Amikor elutazik, az automatikus jelenlét
szimulációval növeli otthona biztonságát.
Öntözés
Ellátja az öntözőrendszer vezérlésének
a feladatát, az esőérzékelő csatlakoztatásával csak akkor locsol, ha szükséges.

Video megfigyelés
Az otthonára vigyázó kamerák rögzítik az
eseményeket, de akár a gyermekeit is felügyelheti helyben vagy távolról.

Telefon
A riasztót, a termosztátokat, a világítást
ellenőrizheti és vezérelheti telefonról, vagy
akár Smartphone-ról, vagy iPhone-ról is.

Beléptetés
Korlátozhatja a belépést bizonyos
területekre. A kártya olvastatása után
be-/kikapcsolhat a riasztó, engedélyezi
az ajtó nyitását.

Biztonság
A vezérlő egység ellátja a riasztóközpont
feladatát is, a legkülönfélébb érzékelők
közvetlenül csatlakoztathatóak.

Gépjármű érzékelés
Ha vendége érkezik, akkor felkapcsolja a
világítást, bekapcsolja a TV készüléket és
mutatja a bevezető útra néző kamerák
képeit.
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Biztonság
Védje szeretteit, otthonát és értékeit éjjel-nappal

HAI OmniPro II
Automation System

Biztonság és tűzvédelem
A HAI UL és a CP-01 tanúsítvánnyal rendelkező Omni sorozatú egységei megfelelő szintű
védelmet nyújtanak akár biztonsági, akár tűzvédelmi rendszerről legyen szó.
A behatolás, füst, tűz-, szén-monoxid, víz, és
egyéb veszélyek észlelése történhet vezetékes
vagy akár vezeték nélküli érzékelőkkel.

Mindig kapcsolatban
Egyedi felhasználói kódokat lehet létrehozni
különböző jogosultságokkal, különböző
napokhoz kötődően.
Ez nagyon hasznos például a bejárónő vagy
a kertész esetében.
Vészhelyzet esetén, a HAI Omni sorozatú
rendszerei képesek kommunikálni a központi
távfelügyeleti állomással, és akár nyolc telefonszámra szöveges üzenetet bemondani.

Biztonsági telefon kapcsolat
A HAI két-utas mobil kommunikációs központ akkor is megfelelő védelmet nyújt, ha a fő telefonvonal nem elérhető.
Ez a technológia a mobil hálózaton kommunikál a központi
távfelügyeleti állomással. Kezdeményezhetünk és fogadhatunk hívásokat a mobil hálózaton keresztül a lakásban
lévő vezetékes telefonokkal.

Video megfigyelés
Tartsa szemmel a házát, akár a távolból is.

OmniTouch
5.7e showing
surveillance video

Day/Night Color
Bullet Camera

Biztonságos otthon
A HAI hálózati digitális video rögzítő (NDVR)
felveszi az eseményeket akár időszakhoz kötődően, külső esemény bekövetkezésekor vagy
mozgás érzékelés esetén.

Felvett videók archiválása
A DVR szerver megoldás
Nézze meg a felvett videókat a HAI Network DVR-rel,
Web-Link II-vel, vagy WL3 for Windows Home Server-rel.
Élje át a nyugalmat, hogy képes ellenőrizni a háziállatait,
a bébiszittert, és azt, hogy ki áll a bejárati ajtónál.
Mindezt megteheti bárhonnan a világon.

Kényelmesen lejátszhatja a felvett videót és
akár teljes képernyős módban is visszanézheti.
A kamerák képe nézhető a HAI OmniTouch
érintő képernyős kijelzőn, az interneten keresztül számítógépen vagy a web-képes telefonnal.
Amikor a valaki becsenget vagy a rendszer
mozgást észlel, a videókép automatikusan
megjelenik.
Szeretné beinvitálni a vendégeit?
Egyszerűen nyomja meg és tartsa lenyomva a
kamera kiválasztó gombot az ajtó vagy kapu kinyitásához.
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Világítás Automatizálás
Az elegáns világítás beállításával az egész lakás szépségét fokozza.

HAI Lighting Control

Vezérelje környezetét
A világítás vezérlése élvezetesebbé teszi othonát,
növeli annak értékét és mindemellett hozzájárul
az energiaszámla csökkentéséhez.
Vezérelje otthona világítását időprogram szerint,
mozgásérzékelés vagy az ajtó nyitásának hatására,
vagy akár a napfelkeltét, naplementét, riasztó
rendszer aktiválását, kikapcsolását követően stb.
Csak érintsen meg egy gombot a minden fény be-,
vagy kikapcsolásához a szobában, vagy esetleg az
egész házban.
Egyéni lézer gravírozott villanykapcsoló vagy
billentyűzet is rendelkezésre áll az egyedi személyre
szabott vezérlésekhez, például egy romantikus
vacsora vagy egy társasági összejövetel hangulatához illeszkedően.
A HAI világítás vezérlés kiépíthető utólag is egy
kész lakásban új vezetékhálózat kiépítése nélkül.

Megfelelő világítás a megfelelő hangulathoz
Vendégi értékelik a kellemes légkört
Egy különleges vacsora házigazdája? A megfelelő világítás
beállításával könnyedén hangsúlyozhatja a láttatni kívánt
érdekességeket, műtalkotásokat, vagy lakberendezési
tárgyait. A különböző helyek megvilágításával kialakíthat
területeket, amiket az összejövetel helyszínéül jelöl ki.
Amikor a vendégek már elbúcsúztak, egyetlen gombnyomással befejezheti a partit.

Energia Menedzsment Automatizálás
Legyen kényelmes az otthona és egyúttal csökkentse az energiaköltségeit.

HAI Omnistat2
Advanced Thermostat

A HAI energia menedzsment

Energiamegtakarítás
Hatékonyság automatizálással
Tudta, hogy az otthoni energia felhasználás 55%-át a fűtésre,
hűtésre és 15%-át a világításra fordítják*.
Automatizálással akár 100% energia megtakarítás érhető el
ezeknél a rendszereknél. A tanulmányok például azt mutatják,
hogy ha csak 10%-kal elhalványítanak egy fényforrást, 10%
villamos energia megtakarítás érhető el és az izzó élettartama
megduplázódik.
A HAI rendszer automatikusan 90%-ra állítja a fényforrást
minden bekapcsolás alkalmával a megtakarítás érdekében.

A hőmérséklet és világítás napszak vagy szükséglet
szerinti kontrolálásával, a HAI rendszer hatékonyan
csökkenti az energiaköltségeket.
A HAI otthon automatizációs rendszer kényelmes
irányítást biztosít az energia menedzsment felett
érintőképernyős kezelőkön, az interneten, vagy webképes telefonon keresztül, illetve az otthoni vezetékes
telefon felhasználásával.
Az Omnistat2 termosztátnak megtanítható az otthon
fűtési és hűtési sémái a maximális hatékonyság és a
kényelem elősegítésének érdekében. A HAI terhelés
ellenőrző modulok kontrolálják az energia felhasználást
a nagy teljesítményű fogyasztók esetében, úgymint
medence szivattyúk vagy elektromos vízmelegítők.
További vezérlések lehetségesek a hőmérséklet és a
páratartalom érzékelők alkalmazásával pl.: padlásokon,
garázsokban, üvegházakban, pincékben, borospincékben, hűtőkamrákban, medencék és élményfürdők
esetében.

*Az amerikai energiahivatal felmérése alapján.
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Beléptetó rendszer funkciók
Belépés korlátozása bizonyos területekre a HAI beléptető rendszerrel

A kényelemes vezérlés

HAI Access Control
Card Reader

HAI Access Control Key Tag

A HAI nagybiztonságú, digitálisan kódolt,
proximity kártyaolvasója egy HAI otthon
vezérlő központhoz csatlakozva kezeli a
kapun és ajtón való belépés engedélyezését.
Használható akár egy szabványos hitelkártya
méretű beléptető kártya, vagy a kényelmes
kulcstartóra fűzhető azonosító.

Jogosultság függő alkalmazás

A HAI kínálatában megtalálható az időjárásálló és vandálbiztos billentyűzet is.

Olvastassa a kártyáját az útvonal megvilágításának bekapcsolásához és további biztonsági funkciók aktiválásához.
Olvastassa a kártyáját a riasztó hatástalanításához, a zár

Minden kártya vagy címke adott személyhez
van rendelve, így a rendszer kezelése testreszabottan személyhez köthető.

Biztonságos és kényelemes

kinyitásához, a házhoz vezető úton a fény felkapcsolásához,
a hőmérséklet megváltoztatásához vagy kapcsolja be a
multi-room audio rendszerét.

Meghatározható, hogy ki az aki beléphet a
borospincébe, külső épületekbe vagy a
medencetérbe.

A szórakoztató rendszer kezelése
Élvezze műsorforrásait az otthona bármely részében.

Hi-Fi by HAI
Volume Source Control

Philips Pronto Handheld
Touchscreen Remote

Mindenhol kellemes hangulat
A HAI Hi-Fi rendszerével ossza meg zenéit az
egész lakásban.

Teljeskörű házimozi A / V vezérlés
Egységes rendszer minden forráshoz
Kompromisszumok nélkül képes teljeskörűen irányítani
minden A/V rendszert egyetlen egységes felületről.
További automatizálási funkciókat lehet integrálni a
környezet teljes vezérléséhez.
Használjon egy gombot az érintőképernyőn amivel
behúzza a függönyöket, árnyékolókat, leengedi a vásznat
és bekapcsolja a megfelelő multimédia berendezést.
Még a világítást és a szoba hőmérsékletét is automatikusan beállítja a tökéletes mozi élmény eléréséhez.

A HAI audio rendszer vezérelhető vezeték
nélküli távirányítóval, vezeték nélküli érintőképernyőről vagy kényelmesen mobiltelefonról.
A HAI egyedülálló távoli bemeneti moduljával
egyszerűen csatlakoztathatóak a újabb eszkzök,
például zene lejátszó.
A bővítéshez nincs szükség audio rack-re vagy
egyéb drága komponensekre.
Míg az anya műholdas rádión kellemes jazzt
hallgat a konyhában, addig az apa élvezheti a
meccset a kertben is, miközben süti a barbecue-t.
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Kezelőegységek a tökéletes automatizáláshoz
Számtalan lehetőség az otthona vezérlésére és felügyeletére

A HAI OmniTouch érintőképernyős kezelőegység
használatával egyszeűen vezérelhető a biztonságtechnikai rendszer, a hőmérséklet, a világítás, a
hangrendszer, a video megfigyelő, az öntöző, és
még sok más alrendszer.

HAI OmniTouch 5.7

HAI Telefonos kapcsolat

Egy 5,7”-os színes kijelző. Ez az érintőképernyő lehet
besüllyesztett vagy falon kívül szerelve úgy, hogy
könnyen hozzáférhető legyen.
Asztali változatban is létezik.

Egyetlen telefonhívással megvan a lehetőség a rendszer közvetlen vezérlésére vagy egyszerűen csak
ellenőrizheti az otthona állapotát.
Távol van egy hétre és szeretne megbizonyosodni
arról, hogy a riasztó rendszere élesítve van és a külső
fények világítanak?
Tárcsázzon és győződjön meg róla.

HAI OmniTouch 5.7e
Ez az érintőképernyő minden funkciót tartalmaz, amit
az alap 5,7 változat azzal a kiegészítéssel, hogy
PoE-s (Power Over Ethernet), valós idejű információkat fogadhat egy RSS kiszolgálótól, és egyedileg
programozható a grafikus felülete.

Vezeték nélküli távirányító,
nyomógombok és pánik riasztás
Tegye kényelmessé a rendszereinek vezérlését!
Egyetlen gomb megnyomására aktiválja a fényeket
és más rendszereket, így akár a beléptetést.

HAI OmniTouch 10p
Ez az érintőképernyős távirányító képes a ház Wi-Fi
hálózatán keresztül kommunikálni a HAI rendszerrel.
A grafikus felülete egyedileg kialakítható az Ön
stílusának, életmódjának megfelelően, például az
otthona alaprajzával, ízlésének megfelelő színvilággal,
vagy akár megjeleníthető az időjárási információk is.

HAI Lumina üzemmód kapcsoló
Egyetlen gombnyomással változtathatjuk a fényeket,
a zenét és a hőmérséklet, hogy tökéletes hangulat
legyen a vacsorához, a kikapcsolódáshoz vagy egy
film megnézéséhez.

Díjnyertes Automatizálási Szoftver
Sokrétű, biztonságos és a legkönnyebben kezelhető szoftver.

Snap-Link
Gyorsan változtathatja és ellenőrizheti a világítást, a
hőmérsékletet, a webkamerákat, a riasztórendszert
és mindezt távolról!
Dugja be a Snap-Link USB kulcsot bármely Windows
alapú számítógépbe és máris közvetlenül tud kommunikálni az otthonával a HAI rendszer biztonságos
Ethernet portján keresztül.
Mindehhez nincs szükség helyi számítógépre.

Home Control
for Windows Media Center
Ez a szoftver a Windows Media Center számítógépen
fut és vezérli a világítást, a hőmérsékletet, és a riasztó
rendszert a televízión keresztül egyetlen távirányítóval.
A világítás kapcsolása, a hőmérséklet szabályzása,
vagy a biztonsági rendszer kezelése épp olyan egyszerű, mint csatornát váltani!

Web-Link II
Snap-Link Mobile
Grafikusan kezelheti az otthonát Windows képes
Smartphone-ról vagy PDA-ról.

Kapcsolódjon és irányítsa HAI rendszerét bármely
böngésző segítségével az interneten keresztül .
IP kamerákkal DVR-ként (digitális video rögzítő) is
működik.

Pronto-Link

PC Access

Használja a TSU9800, TSU9600, vagy TSU9400
Philips Pronto távvezérlőt a házimozi, a világítás,
a hőmérséklet, és a biztonsági rendszer kezeléséhez.
Vezérelheti a HAI multi-room Hi-Fi audio rendszert is.

Haladó felhasználók PC segítségével beállíthatják és
programozhatják a HAI-rendszert .
Változtathat felhasználói kódot, világítás beállítást,
időprogramot, hőmérsékletet és ellenőrizheti a
rendszerállapotot.

WL3 for Windows Home Server

Automation Studio

A Windows Home Server bővítménye lehetővé teszi,
hogy megjelenítse és kezelje a HAI otthon automatikai rendszerét bármely web böngészővel rendelkező
készülékéről (iPhone, iPod Touch, , Smartphone, PC,
PDA, Laptop). IP kamerákkal DVR-ként (digitális video
rögzítő) is működik.

Sokrétű szoftver az egyedi OmniTouch 5.7e és 10p
érintőképernyős kezelőegység grafikai tervezéséhez.
Válogasson az alaprajzok közül, vagy definiáljon egy
egyedi megjelenést saját háttérképpel.
Lehetőség van különböző nyelvek kiválasztására is.

www.smartmetrade.hu

Minőségi tervezés egy életre szóló felhasználáshoz
A HAI megbízható otthonautomatizálási rendszer az egyik legnépszerűbb a világon

Meghaladja az elvárásokat
A HAI rendszereket világszerte több mint 20
éve telepítik. A páratlan minőség bizonyítéka,
hogy számos első generációs HAI automatikai
rendszer még mindig használatban van, néhány
akár 1988 óta folyamatosan üzemel.
Ez a siker a HAI évtizedek óta bizonyított
megbízható technológiájából származik.

Megelégedettség 1985 óta
A termékek világszerte több, mint 80 országban
elérhetőek, számos fejlesztésben világelsők, így
például az első integrált biztonsági és automatizálási rendszer a piacon, az első az otthoni felhasználásra szánt internetes távoli hozzáférést
és vezérlést biztosító szoftver kifejlesztésében.
Ahogy a HAI termékskálája egyre bővült, az
energiatakarékosság, a biztonság és a távoli
hozzáférés egyre nagyobb szerepet kapott a
HAI fejlesztésének irányvonalában.

CP-01 and
Title 24
Compliant

Bizonyított megbízhatóság
A legmagasabb megbízhatóság és biztonság garantálásának érdekében,
a HAI mélyreható ipari tesztelés során tanúsítja a termékeit.
Ez magában foglalja az Underwriters Laboratories (UL) tanúsítványát,
amely a legszigorúbb vizsgálati labor Észak-Amerikában.
A HAI megfelel a szigorú európai (CE) szabvány követelményeinek is.
A legtöbb esetben ezek a követelmények sokrétűek, és a HAI mindent
elkövet annak érdekében, hogy a legjobb minőségű termékek álljanak
a partnerek rendelkezésre.

A HAI termékek profiknak készülnek, legyen
szó értékesítésről, telepítésről vagy szolgáltatásról.
Számíthat az Ön HAI partnerére, aki tanácsot
ad Önnek, hogy milyen lehetőségek közül érdemes
választani amelyek az otthonának és az életmódjának leginkább megfelelnek.
Látogassa meg a www.smartmetrade.hu weboldalt,
vagy kérjen tanácsot a megfelelő partner
kiválasztásához.

www.smartmetrade.hu
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