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Mi is az iContrALL intelligens otthon? 
 
Az iContrALL intelligens otthon rendszer egyedi megoldást nyújt a mindennapokban 
használt elektronikus berendezések, rendszerek összekapcsolásával, egyedi és 
intelligens, funkciók alkalmazásával.  
Az innovatív rendszer kialakításnak köszönhetően, rugalmas illeszkedést tesz lehetővé 
exkluzív, luxus enteriőrben is.  
Intelligens, a környezeti viszonyokhoz alkalmazkodó funkcionalitása révén, hatékony és 
kényelmes módja a biztonság növelésének, az energia és költségmegtakarításnak.  
 

 

Széles és átfogó termékpaletta 
 
A különböző világítások, árnyékolók, kapuk, a riasztó rendszer, a medence, a kerti tó 
és sok egyéb berendezés, egy rendszerben és egyedileg személyre szabható profilok 
útján történő működése 
páratlan élményt, komfortot és 
biztonságot nyújt.  
Az iContrALL rendszer 
termékpalettája teljes körű 
otthon- és kertautomatizálási 
rendszert valósít meg.  
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Melyek az intelligens otthon rendszer használatának 
előnyei? 
 

Több kényelem és nagyobb komfortérzet  
 
Az iContrALL rendszer intelligens funkcióival, átfogó és összehangolt vezérléseinek 
köszönhetően nagymértékben növeli otthonunk komfortját.  
Az különböző rendszerek, mint: 
- a világítás, 
- az árnyékolók, 
- a hűtés és fűtés, 
- a konnektorok, 
- a biztonsági rendszer, 
- a kapuk és bejáratok, 
- a szellőztetési rendszer, 
- az uszodatechnika, 
- a kerti rendszerek, 
kertvilágítás, kerti tó, öntöző 
rendszer, 
- multi helyiséges BOSE audió rendszer működésének összehangolása, integrálása, 
különböző felhasználói profilokba történő rendezése, illetve csoportos működtetése, 
automatikus vagy egyszerű manuális vezérlése egyszerűbbé teszik hétköznapjait. 
 

Nagyobb biztonság 
 
- A biztonsági rendszer fő funkcióinak integrálása, illetve a rendszerállapotok távoli 
ellenőrizhetősége és a beavatkozás lehetősége, nagymértékben növeli otthona 
biztonságát. 
- Az IP rendszerű kamerák integrálhatósága távoli megfigyelést tesz lehetővé. 
- A világítás és az árnyékolók távollétünkben jelenlét szimulációs programmal 
működtethetők, melyek szintén növelik otthonunk biztonsági szintjét. 
 

Energiatakarékosság 
 
Az intelligens szabályozás, automatizálás energiát takarít meg. Távollétünkben a fűtés 
megfelelő állapotba történő állítása, a világítás és a kívánt aljzatok automatikus 
lekapcsolása energiamegtakarítást eredményez.  
A rendszer alkalmas a külső környezeti változásoknak megfelelő szabályzás 
beállítására. Például az évszaknak, napszaknak és a nap állásának megfelelően 
történő benapoztatásra vagy árnyékolásra, mely szintén nagymértékű 
energiamegtakarítást eredményezhet. 
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Miért egyszerű az iContrALL rendszer kezelése? 
 

Egyszerű kezelőfelületek 
 
A rendszer egyszerű és kényelmes kezelhetősége, megkönnyíti és 
élvezetessé teszi a különböző világítási, árnyékolási, hűtési és 
fűtési rendszerek irányítását. A felület 6 nyelven érhető el köztük 
magyarul is. 
 

Nincs szükség szakemberre a módosításokhoz 
 
Nincs szükség szakemberre az egyes beállítások 
megváltoztatásához, vagy egyedi profilok létrehozásához.  
Egyszerű és felhasználóbarát grafikus menürendszer segíti Önt, a 
kívánt módosítások, könnyű és gyors elvégzéséhez, melyhez csak 
a telefonjára vagy a táblagépére van szükség. 

 
 

A rendszerállapotok aktiválása csak egy gombnyomásra 
 
Az automatizálás informálja Önt az otthonában található rendszerek működéséről, 
amellyel távollétében is megbizonyosodhat otthona megfelelő állapotáról. Az előre 
beállított, egyedi profilok alkalmazása kényelmet biztosít, időt takarít meg Önnek.  
 
Távozáskor a távollét profilt lefuttatva a kívánt berendezései távoli módba állnak:  
Az árnyékolók behúzódnak, a redőnyök, zsaluziák bezárnak, a villanyok a kívánt 
módra kapcsolnak, elzárja a bejövő vizet (csőtöréses elárasztás elkerülése végett), 
lekapcsolja a távollét alatt nem használt konnektorokat, beélesíti a riasztóberendezést. 
Ezekkel Önnek nem kell külön, egyenként foglalkoznia.  
 
Hazaérkezéskor a megérkezés profil az Önnek legkellemesebb módba állítja otthonát. 
Kikapcsolja a biztonsági rendszert, kinyitja a kaput, szükség esetén felkapcsolja a 
megfelelő világításokat, felhúzza az árnyékolókat, megnyitja a bejövő fő vízelzárót… 
Kedvenc zenéje megszólal. 
Otthona úgy fogadja, ahogy Ön azt a legjobban szereti. 
 
Éjszakai módban a rendszer 
automatikusan vagy egy 
gombnyomásra éjjeli üzemre 
vált. Visszaszabályozza a 
fűtést a megfelelő szintre. A 
világításokat a 
fényerőszabályzós módnak 
köszönhetően elhalványítja, 
majd lekapcsolja. A kültéri, 
védelmi rendszer aktív módba 
kapcsol. Mindez Önnek csak 



 

ICONTRALL INTELLIGENS OTTHONOK  5 

egy gombnyomásba, vagy még annyiba sem kerül.  
 
Az intelligens profil funkciók egyedileg testre szabhatóak, lehetővé téve így mindenki 
számára a legkedveltebb és egyben legoptimálisabb használatot. 
 
 

Megtarthatom a hagyományos kapcsolóimat, 
távirányítóimat a rendszer kiépítése után is? 
 

A hagyományos kapcsolók használata a fejlett vezérlés lehetősége mellett 
 
Az intelligens eszközökről történő vezérlési lehetőségek mellett a hagyományos 
falikapcsolók, távvezérlők alkalmazása is megmarad a család olyan tagjai illetve 
vendégei részére, akik kevésbé jártasak az új technológiák kezelésében. 
Az iContrALL vezérlőmodulok mind rendelkeznek hagyományos bemenetekkel, a 
meglévő kapcsolók fogadására. 
Így a rendszer kiépítése után azok változatlanul használhatóak. 

Igény esetén egyedi kialakítású, 
exkluzív, többcsatornás, rádiós 
falikapcsoló család alkalmazására is 
van lehetőség. 
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Hogy tudom távolról elérni a rendszerem? 

 

Távoli elérés és kontroll 
 
iOS rendszerű okos telefonról, illetve táblagépről bárhonnan, bármikor, biztonságos 
módon elérheti otthonát, nyaralóját vagy irodáját. 

Megváltoztathatja a beállított eszközállapotokat, ha például elfelejtett lekapcsolni egy 
világítást, módosítani szeretne az árnyékolók állapotán vagy a fűtési üzemmódon. 
Ha távollétében be kell engednie valakit az iContrALL rendszerrel, ez sem jelent 
problémát. 
 
Ellenőrizheti és beavatkozhat az otthon található rendszerek, illetve eszközök 
működésébe. Vezérelheti a világítást, a hűtést és fűtést, az árnyékolókat, a kapukat, a 
bejáratokat, a medencét és szükség esetén a riasztórendszert is. Mindezt az 
intelligens profilfunkciók folyamatos működése mellett, illetve azokkal összhangban. 
 
 
 
 
Az iContrALL alkalmazás ingyenesen letölthető az Apple Store-ból! 
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Mennyire értékálló befektetés az iContrALL rendszer? 
 

Folyamatos fejlesztés, automatikus rendszerfrissítés 
 
Az iContrALL rendszer fejlesztése során lényeges szempont volt az érték és 
jövőállóság megtartása, a piaci trendek követése. Szakembereink figyelemmel kísérik 
a változó piaci igényeket, illetve technológiai újdonságokat. A trendek folyamatos 
követése, a teljesen újszerű és egyedi fejlesztések biztosítják az iContrALL rendszer 
mindenkori naprakészségét.  
A rendszer központi vezérlőegységét és az alkalmazásokat távolról rendszeresen 
frissítjük, így az új szolgáltatások azonnal elérhetők. 
 
 

Alkalmas az iContrALL rendszer a már meglévő 
házakban történő kiépítésre is? 
 

Rádiós kivitel 
 
Az iContrALL rendszer úgy lett kifejlesztve, hogy minden alkotóeleme, a központi 
vezérlő egységgel, szigorú titkosítási algoritmussal és védelemmel rendelkező, 
kétirányú, rádióskapcsolattal kommunikál. 
Köszönhetően az eszközökben alkalmazott fejlett, vezeték nélküli technológiának, a 
kiépítés a már kész házak esetén utólag is egyszerű és gyors.  
 
A rádiós kivitel további előnye a költségtakarékosság. A hagyományos, vezetékes 
kommunikációt alkalmazó rendszerek bonyolult hálózatának kiépítéséhez képest 
jelentős megtakarítás érhető el a rádiós rendszer használatával. A rendszer gyors, 
hatékony, egyszerű és gazdaságos kiépítést tesz lehetővé. 
 
 

Alkalmas az iContrALL rendszer a részletekben 
történő kiépítésre? 

 

Moduláris felépítés 
 
Akár csak egy pár helyiség vagy eszköz vezérlésével szeretné elkezdeni, akár a teljes 
ház kiépítését tűzi ki célul, az iContrALL rendszer mindegyik esetben jó megoldás. 
 
A rendszer moduláris felépítése lehetővé teszi azt, hogy csak pár eszköz vezérlésével 
kezdjük a kivitelezést és később, esetleg lépcsőzetesen bővítsünk. 
Lehetőségünk van így a legideálisabb finanszírozás elérésére. 
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Mennyi az iContrALL rendszer energiafelhasználása? 
 

Fogyasztás 
 
Alapvető szempont volt a fejlesztés során a nagyon egyszerű kezelhetőség, a 
megbízhatóság és - a környezetbarát technológiák alkalmazása révén - az 
energiatakarékosság. 
Az iContrALL rendszer alkotóelemei úgy lettek tervezve, hogy fogyasztásuk minimális 
(< 1W) így kiépítésük hosszútávon és sok eszköz esetén is gazdaságos. 
 
 


