INTEGRATOR
KOMPETENCJI

POSIADAMY WYSOKIE
KOMPETENCJE

Oświetlenie

Automatyka

Projektowanie

Multimedia

Usługi
dla biznesu

Realizacja

POTRAFIMY
JE INTEGROWAĆ

Serwis

REALIZUJEMY
SKOMPLIKOWANE ZADANIA PROJEKTOWE
I INWESTYCYJNE

PROJEKTUJEMY Z PASJĄ

PRACUJEMY
Z PEŁNYM ZAANGAŻOWANIEM

Oświetlenie

PROJEKTOWANIE OŚWIETLENIA
DLA NASZYCH KLIENTÓW
ROZPOCZYNAMY OD KONCEPCJI
WYBÓR WARIANTÓW
OŚWIETLENIA UŁATWIAJĄ:
Plansze ze zdjęciami prezentujące dobór opraw
poparte inżynierskimi obliczeniami
(programy Dialux/Relux)
Odpowiednie rozmieszczenie w przestrzeni
i skoordynowanie z innymi instalacjami,
co ułatwia wizualizację inżynierom
(programy CAD)
Fotorealistyczne wizualizacje,
które pozwalają architektom na ocenę
w warunkach najbliższych rzeczywistości (programy 3D)
Najbardziej wymagający klienci decydują
się na warianty z wirtualną rzeczywistością.
W adekwatnej i kompletnej ocenie pomagają specjalne gogle.
Dzięki temu jesteśmy w stanie umożliwić
ocenę oświetlenia w naturalnych warunkach.

OFERTA
W ZAKRESIE OŚWIETLENIA
Światło jest jednym z najważniejszych czynników pomagających nam postrzegać nasze
otoczenie.
Pozwala ono na kształtowanie otaczającej nas rzeczywistości i przestrzeni.
Nasza wiedza oraz wieloletnie doświadczenie umożliwiają realizację każdej koncepcji
oświetlenia.
A wszystko to z wykorzystaniem nowoczesnych
i energooszczędnych źródeł światła.

Oferujemy kompleksowo: projekty, wyceny,
kompletację dostaw, montaż, nadzór i koordynację, pomiary natężenia oświetlenia, dokumentację i pełen serwis.
Realizujemy iluminacje, oświetlenie techniczne, biurowe, komercyjne oraz dekoracyjne.
W stałej współpracy z architektami może zaprojektować także nietypowe oprawy oraz zamówienia indywidualne dostosowane do wybranych inwestycji.

INTEGRACJA SYSTEMÓW WYMUSZA OCENĘ
ROZWIĄZAŃ I STAŁE POSZUKIWANIE
NOWYCH MOŻLIWOŚCI

Automatyka

Dlatego działania z firmą Beckhoff
jednoczą nas we wspólnym celu

JESTEŚMY SKUTECZNI W INTEGRACJI
I KOMPLEKSOWYM ZARZĄDZANIU AUTOMATYKĄ
INTEGRUJĄC TECHNOLOGIE BUDYNKOWE
JESTEŚMY PROFESJONALISTAMI
W KAŻDEJ Z NICH

OBSŁUGIWANE SYSTEMY

WYKORZYSTUJEMY TYLKO
SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA

ALL-IN-ONE
JEDEN SYSTEM DLA WSZYSTKICH
FUNKCJONALNOŚCI BUDYNKU NIEZALEŻNIE
OD JEGO WIELKOŚCI
System popo charakteryzuje prostota
i uniwersalność. Nieważne jak złożony jest
budynek, nieistotne, jak wiele systemów
chcemy połączyć – system popo zintegruje
najważniejsze elementy, którymi będzie można
sterować centralnie. System popo zapewnia
komfort, bezpieczeństwo, wygodę.

Co więcej, gwarantuje również oszczędne
gospodarowanie
energię
elektryczną.
Decydując się na rozwiązania SourceINT, wybierasz optymalny system oparty o technologię TCP/IP, co w praktyce oznacza: minimalizację w rozdzielni elektrycznej, oszczędności
w sprzęcie i oprogramowaniu, skrócenie czasu.
konfiguracji.

Pilot

Prosta konfiguracja

Kontroluj swój dom za pomocą smartfonu
lub innego urządzenia z dostępem do Internetu. Warto zadbać o bezpieczne połączenie
internetowe

Popo pozwala na łatwe tworzenie własnych
scenariuszy

Oszczędność energii
Większe bezpieczeństwo
Popo wnosi nową generację bezpieczeństwa
domowego

Dozorowanie
Bądź w kontakcie z domem gdziekolwiek jesteś

Większy wygoda
Popo dynamicznie dostosowuje się w zależności od Twoich potrzeb

Popo analizuje i optymalizuje zużycie energii
poprzez różne scenariusze efektywności
energetycznej

24/7
Popo umożliwia wysyłanie wiadomości
i powiadomień alarmowych do telefonu lub na
adres e-mail

Komfort psychiczny
Popo monitoruje zdarzenia w domu
a my odczuwamy komfort dzięki zdalnemu
sterowaniu

PRZEJRZYSTE
PROGRAMOWANIE
KONFIGURATOR – JAKO NARZĘDZIE
DO TWORZENIA STRUKTURY LOGICZNEJ SYSTEMU
– POZWALA NA WPROWADZANIE ZMIAN
W CZASIE RZECZYWISTYM PRZEZ
KILKA OSÓB JEDNOCZEŚNIE.
NIE ODBIERA PRZY TYM UŻYTKOWNIKOWI
DOSTĘPU DO CZĘŚCI SYSTEMU
DZIAŁAJĄCEGO W TLE.
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JEDEN SYSTEM
- WIELE ZASTOSOWAŃ
AUTOMATYKA DOMOWA HMS
Home Management Systems nazywany jest
potocznie „inteligentnym domem”, ponieważ
pozwala integrować wszystkie urządzenia
w biurowcach, hotelach, centrach handlowych
czy na osiedlach mieszkaniowych.
HMS pozwala także zintegrować wszystkie
urządzenia elektryczne w obrębie mieszkania
i zarządzać całością dzięki urządzeniom mobilnym, np. za pomocą smartfonu.
Za jednym dotknięciem możemy uruchomić
multimedia, opuścić roletę, ustawić odpowiednią temperaturę albo włączyć oświetlenie!
Co więcej, system ten daje możliwość „kreowania scen”. Oznacza to, iż, na przykład,
otwarcie drzwi skanerem linii papilarnych
przez domownika, może powodować – równocześnie! – włączenie oświetlenia lub uruchomienia systemu audio z wybraną muzyką.

Definiowanie i programowanie tych „scen” ograniczone jest jedynie wyobraźnią użytkownika.
Sterownik główny zbiera dane z różnych
urządzeń i zarządza całym budynkiem.
Powiadamia o zdarzeniach za pomocą SMS-a,
e-maila lub wiadomości RSS.
Trzeba wiedzieć, że system popo jest
w pełni skalowalny, a jego wielkość uzależniona jest od ilości koniecznych do zintegrowania elementów, takich jak: oświetlenie,
żaluzje, okna, ekrany, gniazdka elektryczne,
drzwi oraz zawory centralnego ogrzewania.
Ilość tych elementów jest nieograniczona.
Podczas konfiguracji, wszystkie zmiany wprowadzane są na bieżąco, bez konieczności ponownego uruchamiania systemu czy przerywania jego pracy.
System analizuje zapisywane dane, a rejestracja zdarzeń i zużycia energii pozwalają
na stały nadzór nad urządzeniami i tworzenie
statystyk.

KONSTRUKCJA SYSTEMU
UMOŻLIWIA SKALOWALNOŚĆ
AUTOMATYKA
BUDYNKOWA BMS
Building Management System, czyli system zarządzania budynkiem, znajduje zastosowanie
w hotelach, budynkach biurowych, przemysłowych oraz komercyjnych.
Pozwala on zintegrować wszystkie instalacje
występujące w danym obiekcie.
Polem działania tego systemu jest ekonomiczne zarządzanie całym obiektem, czyli: integracja, kontrola, monitorowanie, optymalizacja i raportowanie.
System BMS kontroluje parametry pracy poszczególnych urządzeń oraz informuje o jakichkolwiek problemach i awariach.
Interfejs umożliwia czytelny podgląd parametrów pracy oraz wprowadzanie dowolnych
zmian.

ELEMETNY
AUTOMATYKI BUDYNKOWEJ
✓✓ sieć teleinformatyczna,
✓✓ sterowanie oświetleniem wewnętrznym
i zewnętrznym uzależnione od liczby osób
w pomieszczeniach, ruchu, natężenia
światła itp.,
✓✓ sterowanie ogrzewaniem, wentylacją, klimatyzacją, filtracją dla poszczególnych
stref, w oparciu o odczyt temperatury i parametry jakości powietrza (zawartość CO2,
wilgotność)
✓✓ ochrona bytu i mienia,
✓✓ system alarmowy i monitoring,
✓✓ system przeciwpożarowy,
✓✓ system kontroli dostępu,
✓✓ system monitoringu i zarządzania energią,
w tym zasilania UPS
✓✓ system zarządzania produkcją i magazynowaniem energii odnawialnej,
✓✓ obsługa urządzeń audio-wideo i innych
codziennego użytku.

ZŁOŻONY SYSTEM
PERSONALIZACJI
✓✓ sterowanie
i
monitorowanie
przeciwpożarowych,
✓✓ system
sterowania
pożarowym.

klap

oddymianiem

SCHEMAT AUTOMATYKI
Oprogramowanie
do wizualizacji

Sterownik
Główny

TCP/IP

TCP/IP

TCP/IP

Bazy danych
Wydarzenia
Monitoring energetyczny
Statystyki
Urządzenia nadzoru

Wizualizacje TCP/IP

TCP/IP

popo.Apple iPad
popo.Apple.iPhone

Wiadomości
SMS, e-mail, RSS

Pro
Gateway

LIGHTIFY PRO
Luminaires and components

LIGHTIFY home
Luminaires lamp

Bezpieczeństwo
Sterownik
lokalny

Rozszerzenia

Popo.rozszerzenia

RS232, RES485

Możliwości rozbudowy

FUNKCJONALNOŚCI
Komfort
Oświetlenie
Sterowanie obwodami
włącz/wyłącz

Sterowanie obwodami markiz
zamykanie/otwieranie
Łączenie żaluzji/rolet/okien/markiz
w grupy i podział na strefy

Płynna regulacja oświetleniem
ściemnianym i Dim-to-Warm

Sterowanie
przyciskami
oraz
z aplikacji na telefonie lub panelu
dotykowym

Oprawy z regulowaną temperaturą
barwową (tunable white)

Tworzenie scen i zarządzanie nimi

Oświetlenie kolorowe RGB

Regulacja na podstawie kalendarza

Oświetlenie kolorowe RGBw
Łączenie oświetlenia w grupy
i podział na strefy
Sterowanie
przyciskami
oraz
z aplikacji na telefonie lub panelu
dotykowym
Tworzenie scen oświetleniowych
i zarządzanie nimi
Regulacja na podstawie kalendarza
Sterowanie żaluzjami / roletami / oknami /
markizami
Sterowanie obwodami żaluzji
zamykanie/otwieranie/uchylanie
(rotacja kąta lamelek)

Zintegrowane zarządzanie komfortem
cieplnym i jakością powietrza
Klimatyzacja
Wentylacja i naprawa powietrza
Ogrzewanie wodne,
oraz podłogowe

elektryczne

Automatyczna regulacja w oparciu
o temperaturę zadaną i odczyt
z czujników (temperatury, wilgotności, CO2)
Sterowanie
przyciskami
oraz
z aplikacji na telefonie lub panelu
dotykowym
Tworzenie scen i zarządzanie nimi

Sterowanie obwodami kurtyn/zasłon
lewo/prawo

Regulacja na podstawie kalendarza

Elektryczne okna
zamykanie/otwieranie/uchylanie

Zarządzanie w oparciu o zdefiniowane plany

Multimedia
Multiroom audio i wideo
Komunikacja z urzadzeniami Audio
Komunikacja z urzadzeniami Wideo
Komunikacja z projektorem

Łączenie zraszaczy ogrodowych
w grupy i podział na strefy
Sterowanie
przyciskami
oraz
z aplikacji na telefonie lub panelu
dotykowym
Tworzenie scen i zarządzanie nimi
Regulacja na podstawie kalendarza

Ekran projektora
podnoszenie/opuszczanie

Przyciski

Obsługa systemów kina domowego
– także w technologii 9.2 i Dolby
Atmos, komunikacja z urządzeniami
Hi-Fi

Zwykłe

Komunikacja z urządzeniami Hi-Fi

Z wyświetlaczem

Sterowanie urządzeniami z inteligentnych przycisków oraz aplikacji

Dom
Monitoring skrzynki na listy
Monitoring Wideo z przed drzwi
i konsjerż
Automatyczne drzwi
zamykanie/otwieranie
Podgląd kamer Wideo dla każdego
pomieszczenia
Automatyczne bramy garażowe
zamykanie/otwieranie
Obsługa zraszaczy ogrodowych

Dotykowe

FUNKCJONALNOŚCI
Ochrona
Nadzór
System monitoringu
Nowoczesny wideodomofon z dwustronną komunikacją
Automatyczne wywołanie podglądu
według zadanych zasad
Zdalna kontrola poprzez SMS,
e-mail, RSS oraz przeglądarkę
internetową
System antywłamaniowy

Detekcja tlenkiem węgla
Ochrona przed zamarzaniem lub
przegrzaniem
Automatyczne zamykanie okien i
ochrona zewnętrznych rolet/markiz
przed deszczem i wiatrem
Alarmy i powiadomienia
Automatyczne procedury bezpieczeństwa umożliwiające zmniejszenie lub eliminację zagrożenia
Podgrzewanie rynien, wpustów dachowych i podjazdów

Obsługa central alarmowych

Oszczędności

Czujnik otwarcia okien i drzwi

Optymalizacja pracy urządzeń

Detekcja ruchu
Zdalne zamykanie i otwieranie
okien i drzwi
Automatyczne powiadomienia

Bezpieczeństwo
Czujnik pożaru
Czujnik zalania
Wykrywanie zagrożenia wybuchem
gazu

Czujniki obecności
zbędne oświetlenie

wyłączające

Zarządzanie oświetleniem i komfortem cieplnym na podstawie
planów użytkowania
Regulacja na podstawie natężenia
oświetlenia
Gniazda sterowane

Zdalne zarządzanie urządzeniami

Zdalny podgląd na żywo

Obsługa systemów rekuperacji,
pomp ciepła, kominków z płaszczem wodnym i odzyskiwania wody

Automatyczne powiadomienia dla
opiekunów
Przycisk SOS

Analiza zużycia
Monitoring mediów i komunikacja z
miernikami energii elektrycznej i wody
Podgląd wykorzystania zasobów
przez poszczególne urządzenia
Wykrywanie i zabezpieczenie przed
nadmiernym wykorzystaniem energii

Zdrowie
Monitorowanie stanu zdrowia
Odczyt danych związanych ze
stanem zdrowia mieszkańców,
dostarczanych
przez
zgodne
urządzenia
Zapisywanie pomiarów w bazie
danych umożliwiające dokładną
analizę
Czujniki pozwalające wykryć wypadki i nagłe zdarzenia
Pomoc w opiece nad osobami starszymi,
chorymi i dziećmi
Przypomnienia i alarmy (np. dotyczące leków)
Wykrywanie obecności i podejrzanych zachowań

MIESZKANIE
APARTAMENT

SALA KONFERENCYJNA
WIELKOŚĆ SYSTEMU
1-3 ZINTEGROWANE PROTOKOŁY
System popo sprawdzi się w małych apartamentowcach oraz salach konferencyjnych. Nawet
niewielka instalacja, której zadaniem będzie
integracja oświetlenia, żaluzji oraz ogrzewania,
ma sens dzięki zastosowaniu popo.
Jednym z udogodnień tego rozwiązania jest
ograniczenie ilości włączników na ścianach.
Dzięki systemowi popo nawet prosty włącznik
z kilkoma przyciskami stanie się inteligentny,
ponieważ każdemu z nich można przypisać
konkretne funkcje. Co więcej, można różnicować dane akcje w zależności od długości
wciśnięcia przycisku, np. krótkie naciśnięcie
załączy oświetlenie, a długie ściemni światło
lub podniesie żaluzje. Aplikacja popo może
również zostać wykorzystana do zarządzania
multimediami.
W sali konferencyjnej, stworzona przez użytkownika scena, może ściemnić światła, opuścić ekran, włączyć odtwarzacz wideo lub wideokonferencję. Przyciski ścienne mogą być
tak zaprogramowane, aby jednocześnie sterowały głośnością. Obsługa poszczególnych
funkcji systemu jest możliwa za pomocą urządzeń Apple (iPhone, iPad, iPod) oraz smartfonów z systemem Android. Oprogramowanie

stwarza nieograniczone możliwości, a dzięki
graficznemu interfejsowi jest łatwe i intuicyjne w
obsłudze.
W instalacji domowej jednym dotknięciem
palca można uruchomić multimedia, opuścić
roletę, ustawić odpowiednią temperaturę oraz
włączyć oświetlenie. Istnieje możliwość kreowania tzw. „scen”, czyli logicznych ciągów wydarzeń i grup zadań wykonanych przez wiele
urządzeń, które są uruchamiane za pomocą
jednego przycisku. Na przykład otwarcie drzwi
skanerem linii papilarnych przez konkretnego
użytkownika, może powodować równocześnie
włączenie oświetlenia w określonych strefach
oraz uruchomienie systemu audio z wybraną
muzyką, która może mieć różne natężenie uzależnione od części apartamentu.
Definiowanie i programowanie „scen” ograniczone jest jedynie wyobraźnią użytkowników.
Wszystko to oferuje HMS, czyli Home Management Systems, który w praktyce oznacza przemianę mieszkania w idealnie działający mechanizm, którego głównym celem jest ułatwienie
życia domownikom.

DOM LUB REZYDENCJA

JEDNO PIĘTRO LUB KILKA PIĘTER
W BIUROWCU ŚREDNIEJ WIELKOŚCI
3-5 ZINTEGROWANE PROTOKOŁY
Popo jest systemem idealnie nadającym się do
kompleksowego zarządzania automatyką budynkową. Znakomicie sprawi się w rezydencji,
domu lub na kilku piętrach biurowca. System
oferuje inteligentne rozwiązania, które nie tylko
będą kontrolować urządzenia elektryczne, ale
także będą je integrować w oparciu o logiczną
interakcję między nimi.
Czego może dotyczyć automatyzacja i monitorowanie procesów w inteligentnym budynku?
Wachlarz możliwości jest bardzo szeroki.
Oświetlenie, żaluzje, rolety i markizy, ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja, sterowanie
gniazdkami 230V, pompami i bramami, zarządzanie systemami alarmowymi i monitoringiem, kontrola multimediów audio i wideo –
wszystko to może zostać objęte przez system
popo. Dodatkowo, system zapewnia tworzenie
funkcji centralnych, regulacje czasowe, zarządzanie komunikatami głosowymi, zdalne
sterowanie, rejestrację zdarzeń oraz łatwe do
zmiany funkcje logiczne.
System popo to ogromna oszczędność czasu,
dzięki programowaniu określonych scen i interakcji pomiędzy urządzeniami.

W łazience, oprócz tego, że system zadba
o automatyczne przygotowanie kąpieli,
to zareaguje także w przypadku zalania.
Odpowiedni czujnik wykryje wodę na podłodze, odetnie dopływ wody w łazience i wyśle
stosowne powiadomienie. Wiadomość SMS,
e-mail oraz inne komunikaty mogą być wyświetlane w sprawie różnych zdarzeń, np. w
przypadku otwarcia okna, drzwi, włączenia
telewizora, zmiany temperatura, a nawet wówczas, gdy zabraknie mleka w lodówce.
Integracja dotyczy także systemów nagłośnienia strefowego, które obsługują urządzenia
audio i wideo. Popo jest w stanie stworzyć
prawdziwe centrum rozrywki, gdzie bez trudu
będzie można znaleźć muzykę, filmy, obrazy
i serwisy internetowe, i dzięki któremu będzie
można w różnych miejscach słuchać muzyki
lub oglądać telewizję.
Biorąc pod uwagę tę różnorodność funkcji, idealnie sprawdzają się panele dotykowe, które
ułatwiają wybór stacji radiowej, programu telewizyjnego, muzyki czy filmu z DHS (Digital
Home Server).

DUŻE REZYDENCJE, PAŁACE

MAŁE BIUROWCE
PONAD 5 PROTOKOŁÓW
LUB DUŻA ILOŚĆ URZĄDZEŃ W SYSTEMIE
Inteligentny system w biurze zapewnia komfort i wygodę pracy, dodatkowo gwarantując
również oszczędne gospodarowanie energią
elektryczną.
Popo umożliwia strefowe zarządzanie ogrzewaniem, klimatyzacją oraz wentylacją, dzięki
czemu w każdym pomieszczeniu może utrzymywać się inna temperatura.
Kontrola nad tym odbywa się dzięki jednemu,
odpowiednio
skonfigurowanemu
nastawnikowi.
Atutem systemu jest przede wszystkim kompaktowość modułów sterujących oraz wymienność terminali systemowych w rozdzielni.
Opis brzmi bardzo technicznie, ale gwarantuje
on elastyczność podłączenia poszczególnych
elementów, którymi chcemy sterować, bez konieczności rozbudowy rozdzielni.

System może obsługiwać wiele protokołów
komunikacyjnych (np. DALI, KNX, BACnet,
ModBUS, RS232, RS485, ADS, Beckhoff) oraz
zapewniać komunikację bezprzewodową
(np. EnOcean, podczerwień czy Bluetooth).
Zakres obsługiwanych protokołów pozwala na
obsługę nieograniczonej liczby urządzeń i swobodną rozbudowę systemu w przyszłości.
Technologia TCP/IP umożliwia podłączenie
do systemu czytników linii papilarnych, kamer
IP, systemów audio-wideo, czujników ruchu
i natężenia oświetlenia, detektorów gazu oraz
stacji pogodowych.
Integracja tak dużej liczby protokołów ułatwia
optymalizację kosztów oraz wybór najwygodniejszego rozwiązania.

OSIEDLE LUB APARTAMENTOWIEC
CENTRALNE ZARZĄDZANIE
DUŻY BIUROWIEC, KOMPLEKS BIUROWY
LUB KOMERYCYJNY
CAŁKOWITA INTEGRACJA KONTROLERÓW POPO
(POŁĄCZENIE SYSTEMÓW)
Duże budynki, kompleksy biurowe i komercyjne
potrzebują pełnego oraz kompletnego monitoringu systemów. Ale nawet tak rozrośnięty
system można zintegrować i bez problemów
kontrolować. System popo pozwala na stworzenie Centrum Zarządzania i Monitoringu, co
w praktyce oznacza, że obsługa wszystkich
funkcji centralnych jest oszczędna i efektywna.
Zmiana jakichkolwiek parametrów czy ocena
procesów jest możliwa na dowolną skalę.
Systemem może zajmować się kilka osób jednocześnie, ponieważ bazuje on na procesach
w czasie rzeczywistym. Konfiguracja jest zabezpieczona pod postacią pliku i w każdej chwili
może zostać odtworzona.
Pomimo sporych rozmiarów systemu, nie
trzeba obawiać się jego konfiguracji i integracji. Dzięki pracy równoległej, systemem
można zarządzać zdalnie, możliwe jest także
bezpośrednie wsparcie techniczne dla obsługi
budynku.
Krótko mówiąc – niezależnie od wielkości systemu, wszystkie kontrolery i urządzenia mogą
być poddane integracji i połączeniu. BMS (Building Management Systems) jest gwarantem
sprawnego funkcjonowania wszystkich elementów i urządzeń na większym obszarze.
Jego głównym zadaniem jest zwiększenie funkcjonalności budynku przy całkowitej minimalizacji kosztów utrzymania i eksploatacji.

INTEGRACJA SYSTEMÓW
Centralizacja
Podłącz kontroler główny, aby uzyskać dostęp
do zintegrowanego systemu zarządzania budynkiem, z centralną konfiguracją i sterowaniem.

Baza danych
System może rejestrować i zabezpieczać dane
z całego budynku. Automatycznie tworzy kopie
zapasowe i pozwala je zachować nawet podczas zmiany kontrolera.

System aktualizacji
Pozwala na łatwą i szybką instalację aktualizacji oprogramowania.

System powiadomień
Zintegrowany system alarmowania przesyła
informacje o zaistniałych wydarzeniach. Dodatkowo posiada opcję wysyłania nie- potwierdzonych alarmów do dodatkowych odbiorców.

WYBÓR ARCHITEKTURY SYSTEMU
ZALEŻY OD CIEBIE,
- DOPASUJEMY JĄ DO WIELKOŚCI OBIEKTU
I ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W NIM POMIESZCZEŃ
Sterownik Główny
BECKHOFF lub POPO

AUTOMATYKA
ZDECENTRALIZOWANA
Gdy wymagana jest większa liczba obiektów
Sterowniki umieszczone w strefach zbierają
sygnały i przekazują je do sterownika
BECKHOFF lub POPO. Pracują niezależnie komunikując się wzajemnie.

TCP/IP
TCP/IP

Oprogramowanie
do konfiguracji

ELASTYCZNOŚĆ W WYBORZE
ARCHITEKTURY CENTRALNEJ
I ZDECENTRALIZOWANEJ
Podczas projektowania automatyki można
kierować się różnym podejściem, które jest
uzależnione zarówno od filozofii sterowania,
jak i obecnej lub przyszłej architektury budynku.
Automatyka centralna i zdecentralizowana
umożliwia nieograniczone możliwości konfiguracji w zależności od zaplanowanych systemów
i połączeń. Niezależnie od wyboru topologii,
każde rozwiązanie bazuje na głównym sterowniku Popo, który analizuje zbierane informacje,
przetwarza je i przekazuje na przyjazne dla
użytkownika oprogramowanie.

Sterownik CX

Sterownik CX

Piętro 3

Piętro 3

Sterownik CX

Sterownik CX

Piętro 2

Piętro 2

Sterownik
Główny

Sterownik
Główny

Piętro 1

Piętro 1

Budynek 2
Budynek 2

Budynek 1

AUTOMATYKA CENTRALNA
Łączniki magistrali (Geteway IP) umieszczone
w strefach zbierają sygnały i przekazują je do
sterownika głównego BECKHOFF lub POPO.

Gateway IP
Piętro 3

Gateway IP
Piętro 2

Sterownik
Główny

Gateway IP
Piętro 1

BY ŻYŁO SIĘ ŁATWIEJ
APLIKACJA POPO UMOŻLIWIA
STEROWANIE ZŁOŻONYMI PROCESAMI
W BIURZE I DOMU
URZĄDZENIA PRZENOŚNE TO DZIŚ JUŻ STANDARD,
PAMIĘTAJĄC O TYM ZAPROJEKTOWALIŚMY APLIKACJĘ
DO STEROWANIA AUTOMATYKĄ W PROSTY
I PRZEJRZYSTY SPOSÓB.
WIZUALIZACJA UMOŻLIWIA KONTROLĘ
I STEROWANIE WSZYSTKIMI FUNKCJAMI
W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH EDYCJĘ
HARMONOGRAMÓW CZASOWYCH I KALENDARZA
ZDARZEŃ. MANAGER SCEN UŁATWI DEFINICJĘ
USTAWIEŃ ŚWIATŁA I ŻALUZJI TWORZĄC
WIRTUALNE PRZYCISKI.
W APLIKACJI MONITORUJEMY ORAZ UZBRAJAMY
SYSTEM ALARMOWY , URUCHAMIAMY PODGLĄD KAMER
IP NA ZEWNĄTRZ I WEWNĄTRZ BUDYNKU.
STERUJEMY INSTALACJĄ AUDIO-VIDEO
ORAZ MULTIROOM.

UWOLNIJ OGRANICZENIA
Z APLIKACJĄ

WYSTARCZY POŁĄCZENIE
WIFI
APLIKACJA DOSTĘPNA
NA URZĄDZENIA MOBILNE
ORAZ KOMPUTER

URZĄDZENIA MOBILNE IPAD, IPHONE
ROZWIJAMY I WSPIERAMY NOWE TECHNOLOGIE,
DOSTARCZAJĄC UŻYTKOWNIKOM
GOTOWE OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA
SYSTEMEM POPO.
Wspierane przez Apple iPad
Przejrzysta obsługa dzięki wyświetlaniu maksymalnej liczby urządzeń, przedstawianych graficznie w postaci ikon.

Dostęp do wszystkich funkcji
w urządzeniu Apple iPhone
Aby mieć stały dostęp do bieżącego stanu systemu, jeszcze wygodniejszym narzędziem jest
smartfon.

Mulitmedia

MUTLIMEDIA
MULTIROOM AUDIO-VIDEO

MULTIROOM AUDIO

Multiroom audio-video to wyjątkowy
system, który pozwala na dystrybucję
obrazu i dźwięku do wielu miejsc.
Dzięki temu rozwiązaniu, w każdym
pomieszczeniu w sposób od siebie
niezależny, można oglądać obraz
z wybranego źródła.

Kompleksowe nagłośnienie do wielu
pomieszczeń. W każdym pokoju można
słuchać wybranego źródła dźwięku:
radia, TV, CD czy DVD.

Krótko mówiąc – audiowizualne
systemy
Multiroom
dopuszczają
niezależną dystrybucję obrazu i dźwięku
do każdego pomieszczenia w domu
lub biurowcu. Można je zintegrować
z systemem automatyki, co powinno
dawać użytkownikom pełną swobodę i
wygodę korzystania.

Energetyczne dźwięki podczas rannego
wstawania, ulubiony artysta w salonie,
relaksująca
muzyka
wieczorem
w sypialni – a wszystko to dzięki
inteligentnemu sterowaniu za pomocą
smartfonu, tabletu lub specjalnych
paneli dotykowych.

Jeśli chcesz obejrzeć film w salonie,
ale dokończyć w sypialni – system
Multiroom umożliwi takie właśnie
rozwiązanie.

Możesz słuchać ulubionej muzyki gdzie
i jak chcesz.

Obsługa Multiroom jest bardzo prosta
i intuicyjna.

AUTONOMIC

MULTIROOM AUDIO
JEDNA MYŚL - WIELE ROZWIĄZAŃ

Wizualizacje
TCP/IP

TCP/IP
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Sterownik
Główny

TCP/IP

Matryca

do 96 pomieszczeń
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MULTIROOM VIDEO
JEDNA MYŚL - WIELE ROZWIĄZAŃ

Wizualizacje
TCP/IP

Żródło VIDEO

TCP/IP
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Sterownik
Główny

TCP/IP
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Matryca
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O WSZYSTKO ZADBA
APLIKACJA

WIDEODOMOFON
Panel dotykowy systemu automatyki może pełnić rolę wideodomofonu,
gdy ktoś zadzwoni do drzwi na ekranie pojawi się podgląd z kamery,
naciśnięcie przycisku umożliwi dwustronną komunikację głosową.

AUTOMATYCZNE WYWOŁANIE
PODGLĄDU
Podgląd z kamer może być wyświetlany
na ekranie automatycznie w momencie
nadejścia gościa lub wykrycia
podejrzanej aktywności. Zdarzeniom
potencjalnie niebezpiecznym może

towarzyszyć także alarm dźwiękowy
lub inne wybrane działanie systemu.

SYSTEM MONITORINGU
I PODGLĄD NA ŻYWO
Kamery zewnętrzne i wewnętrzne
pozwalają na zdalny podgląd obrazu
w czasie rzeczywistym z komputera lub
aplikacji. Specjalne kamery umożliwiają
monitoring także nocą. System może
automatycznie zapisywać nagrania
towarzyszące wykryciu aktywności
stwarzającej potencjalne zagrożenie.

ZDALNA KONTROLA
Kontroluj system z poza domu i uzyskuj
zdalny dostęp poprzez aplikację Popo,
sms, e-mal, RSS oraz przeglądarkę
internetową.

KOMPLEKSOWA
REALIZACJA INSTALACJI
BUDYNKOWYCH
(PROJEKTOWANIE, INSTALACJA
URUCHOMIENIA, SERWIS)
REALIZUJEMY PROJEKTY PRZY WSPÓŁPRACY
Z BIURAMI PROJEKTOWYMI.

SOURCE INT S.A.
INTELIGENTNE TECHNOLOGIE ZWIĄZANE
Z INTEGRACJĄ SYSTEMÓW ORAZ URZĄDZEŃ
W OPARCIU O NARZĘDZIA IT, TAKICH JAK APLIKACJE
MOBILNE, INTERNET RZECZY (IOT)
ORAZ ZABEZPIECZENIA W CHMURZE (CLOUD).
NOWOCZESNE USŁUGI DLA BIZNESU:
Outsourcing procesów biznesowych
(ang. Business Process Outsourcing, BPO)

Outsourcing usług informatycznych (ang. Information Technology Outsourcing, ITO)

Inżynieria oprogramowania / Rozwój
systemów - usługi badawczo-rozwojowe
(ang. Research&Development, R&D)

Systemy zarządzania budynkiem / Home
Management Systems - projektowanie
i wdrażanie

EKSPANSJA ROZWIĄZAŃ MOBILNYCH

Portale internetowe

Marketing internetowy

Optymalizacja dla wyszukiwarek
internetowych (SEO)

Marketing w wyszukiwarkach
internetowych (SEM)

Source Int S.A.
Sarmacka 14C lok 3
02-972 Warszawa, Polska
T: +48 22 2442437
B +48 22 2570750
info@sourceint.pl

