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… miejscem, do którego chętnie 
wracasz, gdzie czekają na Ciebie 

małe i duże radości. 
Taki dom możesz mieć!

Od 11 lat fascynuje nas idea 
inteligentnego domu. W 2002 roku 

założyliśmy stowarzyszenie 
branżowe użytkowników 

technologii automatyki 
budynkowej. Zdobyliśmy wiedzę 

inżynierską w projektowaniu 
urządzeń i wykonawstwie  

instalacji.

Dzięki posiadanym kompetencjom 
współpracujemy z najbardziej 

wymagającymi klientami, 
czołowymi architektami 
i dekoratorami wnętrz. 
Doskonale rozumiemy, 

jak ważny jest dla Ciebie 
Twój dom.
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W CDNT wierzymy,
że dom jest miejscem,
które pozwala Ci odpocząć
i cieszyć się każdą chwilą …
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Współczesna instalacja 
elektryczna inteligentnego domu

Tradycyjna instalacja elektryczna

pozwala na łatwe i przyjemne 

 
za pomocą uniwersalnego pilota, 

wielofunkcyjnych wyłączników lub 
czytelnego wyświetlacza. Niewielkim 

nakładem dodatkowej instalacji 
otrzymujesz nowe możliwości 

i dodatkowe funkcje. Sam decydujesz 
w jaki sposób będą współdziałać 
ze sobą oświetlenie,ogrzewanie, 
wentylacja, rolety, kamery, alarm.

pozwala jedynie na sterowanie 
ogrzewaniem, oświetleniem, roletami, 

instalacją alarmową przy użyciu 
odrębnych wyłączników.

  

sterowanie wieloma 
urządzeniami jednocześnie
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Współczesne technologie,
najnowsze rozwiązania

Poczuj, jak przyjazny 
jest Twój dom

Automatyka inteligentnego domu daje 
wiele możliwości. Możesz np. 

za pomocą telefonu komórkowego
sterować alarmem i uruchomić 

ogrzewanie z dowolnego miejsca 
na świecie. Wszystko po to, aby żyło 

się lepiej, prościej i wygodniej.

Automatyka dba samodzielnie 
o zapewnienie właściwej temperatury 

i jakości powietrza w każdym
pokoju. W momencie wystąpienia 
opadów domyka okna dachowe, 

przy zmianie pogody ustawia
optymalną temperaturę. Zapewnia 
uproszczone sterowanie w domu 

lub z dowolnego miejsca.
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Wyobraź sobie jakie to proste:

 
Naciskasz jeden przycisk „witaj 
w domu” na breloczku przy kluczach.
Otwiera się brama, podświetla podjazd 
(jeśli czujnik zmierzchowy wykryje 
zmrok), rozbraja się alarm i załącza 
układ wentylacji klimatyzacji. Jednym 
przyciskiem wygodnie wykonujesz kilka
czynności jednocześnie.

Usiądź wygodnie w ulubionym fotelu. 
Uniwersalnym pilotem włączysz
film, ustawisz odpowiadający 
Ci poziom głośności, natężenie 
światła w pokoju, zasuniesz rolety 
i włączysz wentylację.

 
Odpocznij, odpręż się. Możesz 
to zobaczyć i zmienić na ekranie 
dotykowym umieszczonym 
w salonie.

Naciskasz przycisk „dobranoc” 
umieszczony obok łóżka lub na pilocie. 
Wyłączy on wszystkie światła, załączy 
ustawione strefy alarmowe i domknie 
bramy. Jeśli musisz wstać w nocy, 
naciśnij i przytrzymaj jeszcze raz ten 
sam przycisk. Światło zapali się 
z mniejszą mocą tak, aby 
nie zakłócać snu pozostałym 
domownikom.

- Dojeżdżasz do domu?

- Czas obejrzeć film? 

- Jest zbyt zimno w pokoju 
u dzieci? Zostawiłeś włączone 
światło w garażu?

- Zasypiasz w sypialni? 

- Słyszysz w nocy dziwne 
dźwięki?

- Spiesząc się do pracy 
zapomniałeś upewnić się czy 
wszystko wyłączyłeś?

 
Przyciskiem „panika” włączasz 
wszystkie światła w domu
i blokujesz możliwość ich wyłączenia 
z innych miejsc. W razie potrzeby 
przycisk ten może być połączony 
z systemem bezpieczeństwa, aby 
zapewnić Ci jeszcze większy spokój.

 
Możesz to naprawić wysyłając 
z Twojego telefonu polecenie 
wyłączenia.

Wygodna obsługa domu pozwala koncentrować 
uwagę na innych przyjemnych czynnościach

Współczesne technologie,
najnowsze rozwiązania
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Współczesne systemy ogrzewania 
wyposażone są w układy 
automatycznej regulacji temperatury,
np. termostaty. Optymalizacja 
sterowania nimi i współpraca 
z systemami wentylacji oraz 
klimatyzacji, pozwala osiągnąć 
dodatkowe korzyści. 
Poprzez precyzyjne cyfrowe 
sterowanie, ogrzewanie dopasowuje 
się do własności energetycznych 
budynku. Prowadzi to do znacznych 
oszczędności energii, nie zmniejszając
komfortu.

- redukować straty energii poprzez 
automatyczne włączanie/wyłączanie 
światła (szczególnie w pomieszcze-
niach użytkowanych wielokrotnie 
w ciągu dnia przez krótki okres czasu)

- automatycznie dostosowywać 
temperaturę do pory dnia i nocy 
jak również w czasie nieobecności
domowników; gdy otwierasz okno 
lub gotujesz w kuchni, czujnik reagując 
na zmianę temperatury wyłącza 
grzejnik

Samodzielnie w prosty sposób 
możesz:

- wyłączać z użytkowania wybrane 
pomieszczenia na okres zimowy 
(przykładowo obniżenie
temperatury o 1 stopień Celsjusza 
zapewnia oszczędności rzędu 
6% kosztów ogrzewania)

- ustawiać indywidualne warunki 
dopływu świeżego powietrza 
i temperatury w pokoju dziecięcym,
łazience, sypialni

- monitorować zużycie mediów.

Oszczędność energii i większy komfort

Współczesne technologie,
najnowsze rozwiązania
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Prywatna przestrzeń 
multimedialna

Twój świat rozrywki – 
pasjonujące filmy,

wspaniałe momenty 
z wydarzeń sportowych

Wspaniałe brzmienie kina domowego 
i centrum dystrybucji muzyki wyposa-

żone w najbardziej zaawansowane 
technologie. Wszystko to zapewnia 

najwyższą jakość odtwarzania 
i niesamowite wrażenia podczas 

domowych seansów. Imponujący 
dźwięk i obraz, które sprawią, 

że poczujesz się tak, jakbyś był 
w centrum wydarzeń.

Twój świat rozrywki i wypoczynku 
został dopasowany tak, aby wszystko 

działało lepiej i prościej, nadając 
pomieszczeniom wyjątkowy urok.

Salon wyposażony w kino domowe 
stanie się Twoim ulubionym miejscem. 
Wystarczy jedno dotknięcie ekranu lub 

przycisku pilota i otrzymasz to, czego 
oczekujesz.

Gra światła i cienia zapewni nastrój, 
spokój i harmonię podczas spotkań 

z przyjaciółmi lub rodziną.

Stwórz ciepłą i przyjazną atmosferę 
do oglądania ekscytujących wydarzeń 

sportowych, filmów, słuchania ulubionej 
muzyki.

Szukasz wytchnienia po 
pracowitym dniu? 

Spotkanie z najbliższymi? 

Liga mistrzów? - Ulubiony 
koncert lub film? 
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Doradzamy 
z myślą o przyszłości

Obserwując tendencje światowe, 
projektujemy część techniczną 
instalacji tak, aby w przyszłości
dom był przygotowany 
do pozyskiwania energii z zewnątrz, 
ze źródeł odnawialnych, energii
słonecznej, ciepła odzyskanego 
z wentylacji, pomp ciepła, gruntowych 
wymienników ciepła służących
do pozyskiwania energii termalnej.
Już dziś myślimy o wymaganiach jutra.

Kompleksowo wykonujemy 
inteligentne instalacje elektryczne 
i tradycyjne instalacje z kombinacją
wybranych funkcji automatyki 
domowej dla klientów indywidualnych.

Jesteśmy wiodącym instalatorem 
począwszy od klasycznych instalacji 
do indywidualnych,
innowacyjnych rozwiązań.

Współpracujemy z czołowymi 
architektami i dekoratorami wnętrz. 
Działamy profesjonalnie szanując
prywatność naszych klientów.
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