Home Automation
Jūsu mājas kontroles ceļvedis

Ir radīta mājas automatizācijas sistēma,
kas piemērojama ikviena cilvēka dzīvesveidam. Tik vien
kā jāizvēlas automatizēšanas funkcijas atbilstoši

Jūsu

individuālajām vajadzībām un budžetam. HAI mājas
automatizācijas iekārtas iespējams uzstādīt gan jaunbūvēs, gan
pielāgot jau esošām ēkām.

Atvieglojiet dzīvi... ņemiet kontroli savās rokās.
Iedomājieties, ka HAI kontrolieris ir Jūsu mājas smadzenes.
Tas kontrolē un vada dažādas mājas funkcijas, lai maksimizētu
drošību, komfortu un enerģijas taupīšanu.

Drošība
Novērošana
Apgaismojums
Enerģijas taupīšana
Piekļuves kontrole
Izklaide
Interfeiss un programmatūra

Iedomājieties dzīvi, kurā ir mazāk raižu

Mājas automatizācijas sistēmas nodrošina gandrīz pilnīgu dvēseles mieru.

Ērtums un vadāmība
Ir iespējami daudzi un dažādi veidi kā kontrolēt savu
mājokli, atrodoties tajā, vai ārpus tā. Ar vienu no
HAI skārienjūtīgajiem pārnēsājamajiem ekrāniem
ir iespējams pārbaudīt un regulēt apgaismojumu,
Vienkārša lietošana

temperatūru, signalizāciju, audio iekārtas, kā arī

HAI sistēmas ir vienkāršas un viegli vadāmas,

daudz ko citu.

un tieši tāpēc tās saucas Automation Simplified ®.
Pat mazi bērni spēj apgūt un saprast šo sistēmu

HAI piedāvā videonovērošanu un tās ierakstīšanu.

pamatdarbības komandas.

Tā ir iespēja pārbaudīt, kas notiek Jūsu mājās,
izmantojot datoru, plaukstdatoru vai mobilo

Uzticamība
Mājas kontroles sistēmās HAI izmanto integrētās
kontrolēšanas tehnoloģijas, kas ir atzītas par

telefonu ar interneta piesaisti. HAI sistēmas grafisko
kontroli atvieglo krāsainais, skārienjūtīgais ekrāns

uzticamām jau desmitiem gadu.

ar viegli atpazīstamām ikonām.

Visi HAI produkti spēj darboties ārlīnijas režīmā -

Ar HAI programmatūras iespēju palīdzību ir

tie spēj funkcionēt neatkarīgi no citām iekārtām vai

iespējams izmainīt uzstatījumus Jūsu mājā praktiski

sistēmām, kas atrodas Jūsu mājās, ieskaitot datorus.

no jebkuras vietas pasaulē. Zvaniet, lai pārbaudītu

Neviens atsevišķs posms nevar izraisīt visas sistēmas
sabrukumu. Gaismas slēdži un termostati ir saistīti
ar automatizēšanas kontrolieri, taču to

parastā

funkcionēšana var arī nebūt tam piesaistīta un tie
var darboties pilnībā patstāvīgi.

un izmanītu sistēmas uzstatījumus, vai vēl labāk,
dariet to paši uzreiz no sava telefona. HAI piedāvā
dažādus risinājumus un katrs no tiem ir radīts, lai
atvieglotu dzīvi.

HAI mājas automatizācijas sistēma padara Jūsu dzīvi vienkāršāku
Sistēmu iespējams aprīkot saskaņā ar Jūsu vēlmēm.

Sistēmu iespējams aprīkot saskaņā ar Jūsu vēlmēm.
Ietaupiet naudu, ieviešot mājās enerģijas taupīšanu...
...apkures sistēma vai gaisa kondicionieris darbojas
noteiktā režīmā, atkarībā no tā vai Jūs atrodaties
mājās, vai ārpus tās.
Atpūtas vai biznesa braucienu ilgumam vairs nav
nozīmes...
...Jums vienmēr ir iespēja pārbaudīt un kontrolēt mājā
notiekošo no attāluma.

Ja izceļas ugunsgrēks...
...automātiski iedegas gaismas, kas norāda uz izeju un
izslēdzas gaisa kondicionieris, lai novērstu dūmu tālāku
izplatīšanos telpās.
Ar daudzpusīgo sistēmas centrālo kontroles staciju...

...variet būt droši, ka jūsu māju sargā UL (Underwriters
Laboratory) sertificēta iekārta.
Izbaudiet spēles garšu visā mājā...

...vai izvēlieties atbilstošu dziesmu katrai istabai vai
telpai.

Uzstādot dārza apgaismojuma iestatījumus...

...āra lampas automātiski ieslēdzas iestājoties krēslai,
un izslēdzas pienākot rītausmai.

Drošības sistēmas automatizācija

Sargā savus mīļos, savu mājokli, savu īpašumu visas dienas garumā.

HAI OmniPro II
Automation System
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ugunsdrošības sistēmām. Ielaušanās, dūmi,
ugunsgrēks, tvana gāze, plūdi un citas nelaimes
tiek uztvertas gan ar vadu, gan bezvadu
sensoriem.

Vienmēr sasniedzams

Iespējams uzstādīt vairākus piekļuves kodus,

Rezerves variants saziņai pa telefonu

atsevišķām personām vai noteiktām nedēļas
dienām. Šī funkcija ir ļoti noderīga, ja izmantojat
mājkalpotājas vai dārznieka pakalpojumus.

HAI divpusējā telefoncentrāle pastiprina aizsardzību
gadījumā,
nedarbojas.

ja
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Šī
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Ārkārtas gadījumā, HAI Omni sērijas kontrolieris

līniju, lai sazinātos ar centrālo kontroles staciju.

sazinās ar centrālo kontroles staciju un var izsūtīt

Tā

balss ziņojumus līdz pat 8 dažādiem telefona

zvanus uz stacionārajiem telefoniem, kas atrodas mājā.

numuriem.

spēj

saņemt arī ienākošos un veikt izejošos

Videonovērošanas automatizācija

Modra acs, kas pieskata māju Jūsu prombūtnes laikā.

novērošanas video uz
OmniTouch 5.7e

Bullet dienas/nakts
redzamības krāsu
kamera

Garantē drošību mājās
HAI Network Digital video rakstītājs (NDVR)
ieraksta video noteiktā laika posmā, pasākuma

Ierakstīto video arhivēšana

laikā vai uztverot kustību. Skatieties novērošanas
video jebkurā Jums piemērotā laikā.

DVR servera risinājumi

Kameru fiksēto video varat skatīties HAI

Ierakstīto video arhīvu iespējams aplūkot izmantojot

OmniTouch skārienjūtīgajā ekrānā, internetā vai

HAI DVR tīklu, Web-Link II, vai WL3 Windows Home

caur viedtelefonu ar interneta piesaisti. Kad pie

serveri. Pārbaudiet, ko dara jūsu mājdzīvnieks vai bērnu
aukle, vai kas atnācis ciemos, lai kur arī Jūs atrastos.

durvīm kāds piezvana vai tiek uztverta kustība,
automātiski parādās video attēls. Ja vēlaties ielaist
ciemiņus mājā, vienkārši ilgstoši nospiediet
kameras izvēlnes pogu, lai atvērtu durvis vai
vārtus.

Apgaismojuma automatizācija

Uzstādi elegantu apgaismojumu visā mājā, lai akcentētu tās skaistumu.

HAI apgaismojuma
kontrole

Regulējama noskaņa
Apgaismojuma kontrole vairo mājās prieku un ceļ
tās vērtību, turklāt ļauj ietaupīt naudu par elektrības
patēriņu.
Mājas apgaismojumu iespējams regulēt pēc grafika,
kustības sensoriem, durvju atvēršanas, saullēkta
vai saulrieta, signalizācijas darbības, u.c. Atliek
tikai pieskarties vienai pogai, lai ieslēgtu vai
izslēgtu gaismu istabā, vai visā mājā. Ir iespējams
pēc pasūtījuma izgatavot ar lāzeru iegravētus
gaismas slēdžus, lai pieskaņotu istabu iekārtojumu
romantiskam vakaram vai viesībām.

Pieskaņojiet apgaismojumu savam garastāvoklim
Viesi pamanīs īpašo gaisotni, kas valda
Jūsu mājās
Rīkojat īpašu, svinīgu maltīti? Uzstādiet apgaismojumu tā,
lai akcentētu mākslas priekšmetus vai atsevišķas mēbeles.
Ierobežojiet

HAI

apgaismojuma

kontroles

sistēma

var

tikt pielāgota arī esošām mājām bez jaunas
elektroinstalācijas ierīkošanas.

pulcēšanās

zonu,

izgaismojot

tikai

vietas

un telpas, kur tas nepieciešams. Un, kad viesi ir teikuši
ardievas, ar vienu pogas spiedienu noslēdziet šo vakaru.

Automatizēta enerģijas taupīšana

Jūtieties savās mājās ērti, tai pat laikā ietaupot naudu par enerģijas patēriņu.

HAI Omnistat
uzlabotais termostats

Absolūta enerģijas kontrole ar HAI
Regulējot istabas temperatūru un apgaismojumu
atkarībā no dienas laika vai noslogotības HAI
produkti spēj ievērojami samazināt enerģijas patēriņa
izmaksas. HAI mājokļa kontroles sistēmas piedāvā

Viegli ietaupīt enerģiju
Automatizēšanas efektivitāte

ērtu temperatūras un apgaismojuma regulēšanu
ar skārienjūtīgo ekrānu, interneta, viedtelefonu ar
interneta piesaisti, vai mājas telefonu palīdzību.

Vai zinājāt, ka 55% no kopējā mājas enerģijas daudzuma

Omnistat2 termostats ir pielāgojams mājas apkures

tiek patērēts apkurei, ventilācijai un 15% apgaismojumam?

un ventilācijas sistēmām, lai nodrošinātu maksimālu

Automatizēšana samazina enerģijas patēriņu visām šīm
sistēmām. Piemēram, pētījumi pierāda, ka, samazinot

komfortu ar efektīvu enerģijas patēriņu. HAI slodzi
regulējošie moduļi kontrolē enerģijas patēriņu
lieljaudas ierīcēm, piemēram, baseina sūknim un

gaismas atdevi tikai par 10 %, arī izmaksas samazinās par

elektriskajiem ūdens sildītājiem. Papildus regulāciju

10% un dubultojas spuldzes darbības mūžs. HAI sistēmai

bēniņos, garāžās, pagrabos, oranžērijās, vīna

iespējams automātiski noregulēt gaismas atdevi uz 90%,
tādējādi ietaupot naudu katru reizi, kad tiek ieslēgta gaisma.

*According to the United States Department of Energy

pagrabos, saldētavās, baseinos un spa nodrošina
temperatūras un mitruma sensori.

Piekļuves kontrole

Ierobežojiet piekļuvi atsevišķām telpām ar HAI Access Control.

HAI Acces Control
magnētisko karšu
lasītājs

Ērta vadāmība

HAI Acces Control atslēga
ar čipu

HAI drošās, digitāli šifrētās piekļuves kartes
sazinās ar HAI mājas kontroles sistēmu, lai
atvērtu durvis vai pagalma vārtus.

kredītkartes izmēra bezvadu viedkartes vai

Piekļuve, kas aktivizē visu māju
Drošība un komforts ar vienu atslēgu

ērti lietojamās Access Control atslēgas ar pulti.

Viens mājiens ar karti un tiek ieslēgts pagalma apgaismojums

Varat

izmantot

Access

Control

standarta

HAI piedāvā arī Access Control ūdens un
triecienizturīgu koda atslēgu paneli.

un papildus drošības funkcijas. Kartes aktivizēšana var
atslēgt signalizāciju, atbloķēt slēdzeni, izgaismot koridoru,

Katru atslēgu ar pulti iespējams piesaistīt

mainīt temperatūru telpā un ieslēgt mājā iebūvēto

atsevišķam

audiosistēmu.

lietotājam.

Katram

atsevišķam

lietotājam iespējams pielāgot jebkuru darbību,
piemēram,

piekļūšanu

vīna

saimniecības ēkai, baseinam utt.

pagrabam,

Mājas mediju sistēmas automatizācija

Revolucionārs veids kā izbaudīt mediju sistēmas iespējas visā mājā.

HAI Hi-Fi skaļuma
regulators

Philips Pronto
tālvadības pults ar
skārienjūtīgo displeju

Radiet
istabā

īpašu

noskaņu

katrā

Ar HAI Hi-Fi sistēmu iespējams klausīties

Pilnīga mājas audio un video sistēmas kontrole

iemīļotāko mūziku jebkurā telpā Jūsu mājās. To

Vienota sistēma visām audio un video
ierīcēm mājās

ekrānu vai telefonu.

Tagad Jūs varat kontrolēt visas audio un video sistēmas caur vienu
interfeisu. Tam iespējams pievienot arī papildus funkcijas pilnīgai

varat regulēt ar tālvadības pulti, skārienjūtīgo

HAI unikālie tālvadības pults pievades moduļi ir
viegli pievienojami jau esošajai audio tehnikai un
pat vismodernākajam mūzikas avotam. Turklāt

visu mājas sistēmu kontrolei. Izvēlieties vienu pogu uz skārienjūtīgā

tam nav nepieciešams dārgs papildus aprīkojums

displeja/ekrāna, lai aizvērtu aizkarus/žalūzijas, nolaistu ekrānu

vai audio statīvi.

un ieslēgtu attiecīgo audio vai video iekārtu mājā. Iespējama arī
automātiska apgaismojuma un temperatūras regulēšana, lai
radītu ideālus apstākļus kinoseansa baudīšanai.

Kamēr mamma izbauda džeza ritmus virtuvē,
tētis dārzā var sekot līdzi futbola spēlei, savukārt
bērni augšstāvā izklaidējas rokmūzikas pavadībā.

Automatizācijas vadība

HAI piedāvā neskaitāmas iespējas kā pārvaldīt un kontrolēt Jūsu mājas.

HAI vienkārši lietojamais OmniTouch skārienjūtīgais
ekrāns nodrošina drošības, temperatūras,
apgaismojuma, audio, video novērošanas,
apūdeņošanas sistēmas, u.c., kontroli.
HAI OmniTouch 5.7

HAI Telephone Access

5,7 collu krāsainais displejs var tikt iebūvēts sienā

Ar parastu telefona zvanu iespējams kontrolēt HAI

vienkāršai un ērtai piekļuvei visām mājas funkcijām.

sistēmas, vai vienkārši pārbaudīt, kas notiek mājās

Pieejams arī uz galda novietojams modelis.

Jūsu prombūtnes laikā. Ar ģimeni esat uz nedēļu

HAI OmniTouch 5.7e
Šis skārienjūtīgais displejs ietver visas OmniTOuch

izbraukuši? Nevarat atcerēties, vai uzstādījāt
signalizāciju un ieslēdzāt pagalma apgaismojumu?
Vienkārši piezvaniet un pārliecinieties par to.

5.7 standarta funkcijas, kā arī PoP (elektroenerģijas
atjaunināšanu no RRS kanāla, kā arī iespēju

Atslēgas pults, papildtastatūra un
trauksmes poga

izvēlēties grafisko interfeisu.

Papildus ērtības Jūsu mājas sistēmu kontrolēšanas

piegāde caur Ethernet tīklu), reāllaika informācijas

procesā. Ar vienu pogas spiedienu tiek ieslēgtas

HAI OmniTouch 10p

gaismas un, attiecīgi, tiek aktivizēta piekļuves
kontroles sistēma.

Pārnēsājams skārienjūtīgs displejs ar Wi-Fi iespēju.
Pielāgojams grafiskais interfeiss, atbilstoši Jūsu
personībai un dzīves stilam, ar tādiem elementiem

HAI Lumina Mode Switch

kā mājas plānojuma attēls, krāsu izvēle vai vietējās

Ar vienu pogas spiedienu iespējams uzstādīt

laika ziņas.

apgaismojuma stiprumu, telpas temperatūru, ieslēgt
mūziku, lai radītu atbilstošu noskaņu vakariņām,
viesībām vai kinoseansam.

Godalgota automatizācijas programmatūra

Gudrākā, drošākā un visvienkāršāk lietojamā programmatūra nozarē.

Snap-Link
vienkārši

un

ātri

noregulē

apgaismojumu,

temperatūru, vebkameras, signalizāciju un daudz ko
citu. Ievietojot Snap-Link USB atslēgu jebkurā datorā
ar Windows operētājsistēmu, tā sazinās ar HAI mājas
kontrolieri caur nodrošināto Ethernet tīkla portu.
Turklāt datoram nav obligāti jāatrodas mājā.

Snap-Link Mobile
Sniedz iespēju grafiski kontrolēt procesus mājās
caur viedtelefonu vai plaukstdatoru, kas aprīkoti ar
Windows Mobile programmu.

Pronto-Link
Izmantojiet TSU9800, TSU9600 vai TSU9400 Philips
Pronto tālvadības pulti, lai ieslēgtu mājas kinozāli,
regulētu apgaismojumu, temperatūru un drošības
sistēmas uzstatījumus. Kontrolē arī HAI Hi-Fi audio
sistēmu visā mājā.

Mājas kontrole Windows Media
Center programmai
Šī programma darbojas ar Windows Media Center
aprīkotā datorā, tā regulē apgaismojumu, gaisa
temperatūru un drošības sistēmu caur Jūsu televizoru
ar tālvadības pults palīdzību.

Web-Link II
Atbalsta piekļuvi un kontroli HAI sistēmai caur
jebkuru interneta pārlūkprogrammu. Kalpo arī kā
DVR analogajām videonovērošanas kamerām.

Piekļuve caur personālo datoru
Profesionāli lietotāji var uzstādīt un ieprogrammēt
HAI sistēmu caur personālo datoru. Mainīt lietotāju
kodus, regulēt apgaismojumu, grafikus, temperatūru
un pārraudzīt mājā notiekošos procesus.

Automation Studio
WL3 for Windows Home Server
Tas ir papildinājums Windows Home Server, kas
ļauj piekļūt mājas kontroles sistēmai no jebkuras
ierīces ar interneta piesaisti (iPhone, iPod Touch,
BlackBerry, viedtelefons, dators, plaukstdators).
Kalpo arī kā digitālās novērošanas ierīce (DVR) IP
novērošanas kamerām.

Daudzpusīga programma OmniTouch 5.7e un 10p
skārienjūtīgo displeju interfeisu pielāgošanai. Sniedz
iespēju pārvaldīt mājas sistēmas ar grafiska mājas
plānojuma palīdzību, vai personalizēt interfeisa
dizainu pēc Jūsu ieskatiem. Atbalsta svešvalodu
simbolus.

Tik kvalitatīvi, lai kalpotu mūžīgi

HAI uzticamās mājas kontroles sistēmas ir populārākās pasaulē.

Vairāk nekā būsiet gaidījuši
Jau 20 gadus HAI sistēmas tiek uzstādītas visā
pasaulē. Kā pierādījums to nepārspējamai kvalitātei,
ir tas, ka daudzas no HAI pirmās paaudzes kontroles
sistēmām vēl tiek izmantotas un dažas no tām bez
pārtraukuma darbojas jau kopš 1988. gada. Šie
panākumi balstās uz HAI tehnoloģiju izmantošanas
metodēm, kas sevi pierādījušas kalpojot desmitiem
gadu.
Apmierināti klienti kopš 1985. gada
HAI kompānija, kuras produkti ir pieejami vairāk
kā 80 valstīs visā pasaulē, ir savā nozarē vairakkārt
bijusi pirmā, tai skaitā ieviešot tirgū pirmo integrēto
drošības un automatizācijas sistēmu un pirmā, kas
padarīja iespējamu piekļūšanu mājai attālināti caur
internetu. Pieaugot HAI produktu klāstam enerģijas
taupīšanas, drošības sistēmas un attālās piekļuves
funkciju sapludināšana vienā sistēmā ir bijis viens no
kompānijas galvenajiem mērķiem.

CP-01 and
Title 24
Compliant

Uzticamības apliecinājums
Lai nodrošinātu visaugstāko kvalitāti un drošību,
HAI savus produktus sertificē veicot daudzpusīgu
tiek

HAI produkti ir radīti un paredzēti

iesaistīta arī Undrerwriters Laboratories (UL),

profesionālai tirdzniecībai, uzstādīšanai un

industriālo

testēšanu.

Testēšanas

procesā

nopietnākā laboratorija Ziemeļamerikā.
HAI atbilst arī stingrākajām Eiropas standartu
(CE) prasībām. Vairumā gadījumu prasības ir vēl
stingrākas, tāpēc HAI izpilda tās visas, lai saviem
produktiem nodrošinātu visaugstāko kvalitāti.

apkopei. Jūsu HAI dīleris var ieteikt, kas Jūsu
dzīvesveidam un jūsu mājai ir vispiemērotākais.

Kontaktējieties ar tuvāko HAI dīleri:
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