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Због чега би сте били 

заинтересовани 

за системе паметних кућа?

Садржај Упознавање Примери примене Дизајн Профил компаније Референце



Задовољство у 

вожњи 

аутомобила

У аутомобилској индустрији, нико још не 

говори о “BUS” системима иако су они 

већ дуже време стандард у 

аутомобилима.

Већина аутомобила опремљена је 

стандардним или опционим пакетом 

опреме, у вредности од неколико хиљада 

евра, који пружа квалитетнију безбедност 

и конфор.



Оно шта већ 

користите у 

аутомобилу данас

-сензор за кишу

-сензори осветљености, аутоматска 

расвета

- централне функције

- даљински управљач

- алармни систем

- путни рачунар са дисплејем

- мултифункционални систем извештавања

- систем за навигацију

- хендсфри могућности

- електрични подизачи прозора

- аудио систем

-контрола климатизације



Више конфора, 
сигурности и 
уштеде

Да ли сте се икада запитали колико сте 

новца до сада уложили за додатне опције 

у аутомобилу?

Допустите да Вам покажемо шта би Ваша 

кућа могла да Вам пружи за упоредиву 

суму новца и на који начин се то уклапа у 

ваш свакодневни живот.

3,000 Euros

4,000 Euros

5,000 Euros

6,000 Euros

7,000 Euros

€

€

t

t



Задовољство 

живљења!

Све шта Ваш аутомобил може да Вам 

пружи, кућа може још више.



Може ли моја кућа бити припремљена 

за моје потрeбе у будућности?

Како ћу живети сутра?

Постоји ли кућа која мисли о себи?

Како да будем уверен да  је све у реду 

у кући док нисам у њој?

Како да користим ресурсе на 

еколошки прихватљив начин без 

ускраћивања конфора?

Може ли се моја кућа 

прилагодити мојим 

потребама?

Шта би моја кућа могла да ми пужи?



Примери примене

Садржај Упознавање Примери примене Дизајн Профил компаније Референце



Лични приступ 

вашој кући

Улазите  у зграду једноставним додиром 

врхом прста, уносом кода на тастатури 

или примицањем транспондер кључа. 

Врата се аутоматски отварају, алармни 

систем деактивира, укључује се 

одговарајућа светлосна сцена, 

температура у просторијама достиже 

предефинисану вредност и пушта се 

жељена музика. Ваша кућа зна када сте 

ту и води рачуна о томе.
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Савршено 

подешене сцене

Контрола осветљења, ролетни, грејања, 

телевизије и музике може бити део 

сценарија. Ако се на пример активира 

сцена «телевизија» онда се аутоматски 

спуштају ролетне, светло се пригушује и 

укључују се аудио и видео уређаји.
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Ролетне и 

венецијанери који 

мисле

Ролетне и венецијанери аутоматски се 

подижу и спуштају у зависности од 

интензитета спољашњег светла, изласка 

и заласка сунца и од доба дана.

Аутоматско засењавање утиче на 

хлађење током топлих летњих дана, али 

и на загревање током сунчаних зимских 

дана. У случају да дувају јаки олујни 

ветрови ролетне и венецијанери 

постављају се у безбедне позиције како 

би се заштитили од оштећења. 
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Прецизно 

загревање тамо 

где је потребно

Интелигентно управљање грејања 

омогућује загревање просторија према 

потреби на основу задатих временских 

параметара и вредности са сензора. Ако 

су отворена врата или прозор грејање се 

лагано искључује. На овај начиин 

повећава се конфор и смањују се 

трошкови.

Поред тога, може се пратити потрошња 

током времана.
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Оптималан 

квалитет ваздуха 

са минималном 

вентилацијом

Сталном анализом квалитета ваздуха 

омогућава се да регулисање 

вентилационог система са рекуперацијом 

топлоте  задовољи потребе укућана. 

Овим се постиже оптималан квалитет 

ваздуха уз минилално оптерећење 

вентилационог система одржавајући 

топлотне губитке на ниском нивоу.

Систем Вас такође обавештава о томе да 

ли треба заменити филтер и о насталим 

кваровима.
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Аутоматско 

укључивање  

режима ниске 

потрошње

Објекат детектује да нема људи у њему и 

аутоматски укључује режим ниске 

потрошње. Режим се може активирати и, 

на пример, када се улазна врата два пута 

закључају. Активирањем овог режима 

смањује се температура воде за грејање 

и темпертура санитарне воде, искључује 

сва светла, затвара прозоре и искључује 

одређене потрошаче са напајања.
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Архивирање и 
приказ података о 
потрошњи

Подаци о раду и потрошњи, на пример за 

гас, воду, горива и електричну струју 

очитавају се са сензора и снимају, а могу 

се графички приказати у виду дијаграма. 

Прикупљени подаци током једне године 

могу се документовати и анализирати са 

циљем оптимизације потрошње. Ово 

указује на велики потенцијал када је у 

питању штедња, а може вас поштедети и 

од непријатних изненађења на крају 

године.
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Мултимедијални 
доживљај у свакој 
соби

Са вишезонским системом, Ваша 

музичка колекција може бити доступна у 

целој кући. Контрола музике обавља се 

помоћу контролних јединица 

постављених у различитим собама. 

Такође, могуће је интегрисати контролу 

музике у амбијенталне сцене.
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Ваш врт такође је 

део јединственог 

управљања 

Заливање баште сад се одвија потпуно 

самостално. Уз помоћ измерених 

података са временске станице, сензора 

влажности землље и података о 

временској прогнози са интернета 

заливање је потпуно аутоматизовано. 

Уколико систем сигнализира да је 

цистерна празна, за заливање се користи 

вода из мреже али је власник о томе 

обавештен. На овај начин омогућује се 

конфор уз штедњу ресурса и новца.
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Увек безбедно у 

кући

Ваша кућа Вас, када и где год желите, 

информише о: отвореним прозорима и 

вратима, квару на систему грејања и 

вентилације, пожару, повреди простора 

или недозвољеном кретању унутар и око 

куће.

Приказ је могућ на централној 

визуелизацији или на екрану мобилног 

тефефона. Према томе можете мирно да 

се одморате или концентришете на 

битније ствари у животу.
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Без панике

Чули сте сумњиви звук усред ноћи? 

Лаганим притиском на паник дугме 

укључују се светла у кући и дворишту. 

Најчешће је то довољно да натера 

провалника у бекство.

У случају недозвољеног кретања, поред 

светала може се активирати и снимање 

камером.
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Све је безбедно, 

иако нисте код куће

Када сте напустили кућу, укључује се 

симулатор присуства који укључује и 

искључује светла према наученом 

шаблону, подиже и спушта ролетне и даје 

утисак као да некога има у кући.

Ради предострожности, искључују се 

напајања већих потрошача и затвара се 

вентили за снабдевање водом. Алармни 

систем се активира и прозори се 

затварају. Уколико су врата и даље 

отворена или је неки од уређаја остао 

укључен тада то систем сигнализира 

приликом напуштања куће.
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Погледајте ко је на 
вратима

Било да сте поред врата, у канцеларији, 

испред телевизора у дневној или у 

спаваћој соби можете видети ко звони на 

врата. Ако нисте код куће фотографије 

посетиоца се снимају и успоставља се 

директна говорна веза преко Вашег 

мобилног телефона.
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Све на први поглед

На једноставан начин на екрану 

осетљивом на додир, на телевизору или 

на рачунару унутар или изван куће 

можете приступити камери или 

архивираним фотографијама са камере.
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Једноставно 
руковање свих
уређаја

Intuitivan grafički interfejs pruža brzo 

kretanje po prostoru objekta i jedostavnu 

kontrolu svih funkcija. Omogućen je i pristup 

preko interneta tako da je nadzor i kontrola 

moguća sa bilo kog mesta na planeti.

ServerClient 15       iPhone/iPod PC/Mac
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Ноћни режим

Ваша кућа зна када сте отишли на 

спавање и активира ноћни режим. 

Грејање је мањег интензитета, 

економичне LED светиљке осветљавају 

ходнике, детектори присуства укључују 

светла лаганим појачавањем интензитета 

од тренутка када детектује покрет на 

пример у ходнику или купатилу.
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Отпорна на ветар и 
временске 
неприлике

Уколико почиње олуја или невреме, Ваша 

кућа то детектује и поставља се у стање 

приправности: венецијанери се увлаче, 

ролетне подижу и сви прозори и врата на 

моторни погон се затварају. Ролетне на 

страни објекта са које долази невреме 

аутоматски се спуштају. 
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Флексибилни 
“нервни” систем 
ваше куће

Садржај Упознавање Примери примене Дизајн Профил компаније Референце



Мултимедија Болести

Интернет Покретљивост

Безбедност Интересовања

Породица Таленти

Живот се не може 
планирати

Живот се може планирати до неких 

граница јер се потребе и животни услови 

стално мењају. 

Шта бих желео да имам сутра?

Како бих желео да живим сутра?

Какво ће ми бити здравље?

Како се мој животни простор може 

прилагодити мојим животним условима?
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Ваша кућа је 
флексибилна 
колико и Ваш живот

Потребе које се могу задовољити само 

помоћу флексибилног “нервног” система 

у кући.

Кућа се прилагођава вашем животу, без 

обзира шта ће бити сутра. На овај начин 

поред максималног конфора омогућен је 

независтан и безбедан живот у кући и у 

старости.



Флексибилност 
“Instabus KNX”
инсталације

“KNX” је флексибилан систем који расте 

како расту и ваше потребе. Као први 

услов још током планирања куће јесте 

одлука да се инсталације изводе према 

“KNX Instabus” стандарду. У почетку се 

поставља само један зелени кабал 

заједно са енергетским каблом.
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Технологије



Разноврсност у дизајну

Садржај Упознавање Примери примене Дизајн Профил компаније Референце



Асортиман “GIRA” тастера

Standard 55 E2 Esprit Event

E22

TX_44 Водоотпоран

узидни

Stainless 

Steel

Назидни

Садржај Упознавање Примери примене Дизајн Профил компаније Референце



Gira Standard 55
System 55

-више од 280 функција за основну инсталацију

- висококвалитетни термопластични материјали 

отпорни на хабање, ударе,  ломове и 

ултраљубичасту светлост 

-лагани и захвални за одржавање

Сјајно

бела

Крем

бела

Преглед Standard 55 E2 Esprit Event F100 E22 Stainless Steel S-Color TX_44 WRFM Surface-mounted



Gira E2
System 55

-робустан дизајн

- висококвалитетни термопластични материјали 

отпорни на хабање, ударе,  ломове и 

ултраљубичасту светлост 

-лагани и захвални за одржавање

Сјајно 

бела

Мат

бела

Антрацит Боја

алуминијума

Преглед Standard 55 E2 Esprit Event F100 E22 Stainless Steel S-Color TX_44 WRFM Surface-mounted



Gira E2
System 55

-робустан дизан

- висококвалитетни термопластични материјали 

отпорни на хабање, ударе,  ломове и 

ултраљубичасту светлост 

-лагани и захвални за одржавање

Сјајно

бела

Мат

бела

Антрацит Боја

алуминијума

Преглед Standard 55 E2 Esprit Event F100 E22 Stainless Steel S-Color TX_44 WRFM Surface-mounted



Gira Event
System 55

- велики избор боја оквира

Мат бела Боја

алуминијума

AntracitСјајно 

бела

Преглед Standard 55 E2 Esprit Event F100 E22 Stainless Steel S-Color TX_44 WRFM Surface-mounted



Gira Event Opaque
System 55

- обојена, заобљена, благо провидна пластика

- могу се комбиновати са тастерима у белој, 

алуминијум или антрацит боји

Opaque

blue

Opaque

red

Opaque

orange

Opaque

mint

Opaque

brown

Opaque

amber

Opaque

white

Преглед Standard 55 E2 Esprit Event F100 E22 Stainless Steel S-Color TX_44 WRFM Surface-mounted



Gira Event Clear
System 55

- обојена провидна пластика која наглашава боје 

и даје им дубину

- површине високог сјаја

Кестењаста Боја пескаБраонЗеленаЦрнаБела

Преглед Standard 55 E2 Esprit Event F100 E22 Stainless Steel S-Color TX_44 WRFM Surface-mounted



Gira Event Clear
System 55

- Обојена провидна пластика која наглашава боје 

и даје им дубину

- површине високог сјаја

Кестењаста Боја пескаБраонЗеленаЦрнаБела

Преглед Standard 55 E2 Esprit Event F100 E22 Stainless Steel S-Color TX_44 WRFM Surface-mounted



Gira Esprit
System 55

- Једноставан дизајн равних површина и правих 

линија

- Оквири од висококвалитетних природних 

метаријала: 

сјајно стакло у разним у белој, тиркиз, црној и 

смеђој боји

Стакло

црно

Стакло

смеђе

Стакло

тиркиз

СТакло

бело

Преглед Standard 55 E2 Esprit Event F100 E22 Stainless Steel S-Color TX_44 WRFM Surface-mounted



Gira Esprit
System 55

- Једноставан дизајн равних површина и правих 

линија 

- Оквири од висококвалитетних природних 

метаријала: боја земље, галванизовани E1 EV1 

aluminiјum, високосјани месинг са специјалним 

заштитним слојем, венге дрво и сјајни хром

Aluminiјum Хром Венге

дрво

Месинг

Преглед Standard 55 E2 Esprit Event F100 E22 Stainless Steel S-Color TX_44 WRFM Surface-mounted



Gira Esprit
System 55

- Једноставан дизајн равних површина и правих 

линија 

- Оквири од висококвалитетних природних 

метаријала: боја земље, галванизовани E1 EV1 

aluminiјum, високосјани месинг са специјалним 

заштитним слојем, венге дрво и сјајни хром

Aluminiјum Хром Бенге

дрво

Месинг

Преглед Standard 55 E2 Esprit Event F100 E22 Stainless Steel S-Color TX_44 WRFM Surface-mounted



Gira Esprit, Glass C
System 55

- брушене ивице и заобњени углови

- Оквири од висококвалитетних природних 

материјала: сјајно стакло у белој, тиркиз, црној и 

смеђој боји

Стакло

црно

Стакло

смеђе

Стакло

тиркиз

Стакло

бело

Преглед Standard 55 E2 Esprit Event F100 E22 Stainless Steel S-Color TX_44 WRFM Surface-mounted



Gira Esprit, Glass C
System 55

- брушене ивице и заобњени углови

- Оквири од висококвалитетних природних 

материјала: сјајно стакло у белој, тиркиз, црној и 

смеђој боји

Стакло

црно

Стакло

смеђе

Стакло

тиркиз

Стакло

бело

Преглед Standard 55 E2 Esprit Event F100 E22 Stainless Steel S-Color TX_44 WRFM Surface-mounted



Gira F100

-Једноставан дизајн

- висококвалитетни термопластични материјали

-„велики избор производа са више од 200 

функција

Сјајно 

бела

Сјајно крем

бела
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Gira F100

-Једноставан дизајн

- висококвалитетни термопластични материјали

-„велики избор производа са више од 200 

функција

Сјајно 

бела

Сјајно крем

бела
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Gira F100

-Једноставан дизајн

- висококвалитетни термопластични материјали

-„велики избор производа са више од 200 

функција

-Оквири са високосјајним ПВД слојем у боји 

платине, месинга и хрома 

Боја

платине

Боја

месинга

Боја

хрома
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Gira E22

- Два начина уградње

- Преко 280 функција

- Униформан дизајн са три различита материјала: 

термопластика, (сјајно бела), алуминијум и 

нерђајући челик

Сјајно

бела

Алуминијум Нерђајући

челик
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Gira E22Стандардна уграња

Уградња у нивоу зида (3mm од површине зида)
- Два начина уградње

- Преко 280 функција

- Униформан дизајн са три различита материјала: 

термопластика, (сјајно бела), алуминијум и 

нерђајући челик

Pure white

glossy

Aluminium Stainless 

Steel
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Gira Stainless Steel

- Нерђајући челик X5 CrNi 1812 

- Пескирана мат површина

- Лако чишћење

- могућа је уградња са водоотпорним сетом за 

заптивање

Серија 21 Серија 20Gira Stainless Steel Series 21

Преглед Standard 55 E2 Esprit Event F100 E22 Stainless Steel S-Color TX_44 WRFM Surface-mounted



Gira Stainless Steel

Серија 20 Серија 21

Серија 21 Серија 20

- Нерђајући челик X5 CrNi 1812 

- Пескирана мат површина

- Лако чишћење

- могућа је уградња са водоотпорним сетом за 

заптивање
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Gira S-Color

Плава Црвена СиваЧисто 

бела

Црна

- ПА 66 пластични материјали у боји отпорни на 

ударе и ломљење

- високоотпорни на сунчеву светлост и временске 

услове

- више од 100 различитих функција
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Gira S-Color

Плава Црвена СиваЧисто

бела

Црна

- ПА 66 пластични материјали у боји отпорни на 

ударе и ломљење

- високоотпорни на сунчеву светлост и временске 

услове

- више од 100 различитих функција
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Gira TX_44
Отпоран на воду
уградни (IP44)

Боја

алуминијума

Антрацит Чисто бела

- Необично широк спектар примене

- Отпоран на воду до IP44

- ојачани оквир

- жилави материјали

- начин уградње који онемогућава крађу
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Gira TX_44
Отпоран на воду
уградни (IP44)

Боја

алуминијума

Антрацит Чисто бела

- Необично широк спектар примене

- Отпоран на воду до IP44

- ојачани оквир

- жилави материјали

- начин уградње који онемогућава крађу
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Gira
уградни и 
водоотпорни

Gira Standard 55

Gira E2

Gira Stainless Steel, Series 21

- Сви прекидачи, тастери и SCHUKO утичнице са 

поклопцем из серије Standard 55, могу се уз 

помоћ специјалног сета за заптивање уградити 

да буду водоотпорни до IP44

- Униформна инсталација у целом објекту
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Gira 
назидни елементи

Чисто бела

-Једноставно решење за суве просторије

-Нема потреба за бушењем зидова

- једноставно постављање

- погодни за све типове инсталација било да су 

каблови у бужиру, цевима или су слободни.
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Gira 
назидни елементи

Чисто бела

- чисто решење за суве просторије

-Нема потреба за бушењем зидова

- једноставно постављање

- погодни за све типове инсталација било да су 

каблови у бужиру, цевима или су слободни.
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Smart Home d.o.o.

Ilije Garašanina 23

11000 Belgrade, Serbia

Owner prof.dr Dragan Lazić dipl.ing.

Phone +381 11 3231673

Fax +381 11 3231673

E-mail info@smartko.com

Internet www.smartko.com

Mon.-Fri.  8 a.m. - 4 p.m.



Референце



Референце
Резиденцијални 
објекти

Резиденцијални објекат, Минхен

Пројектовање/извођење

Jürgen Ludwig, system integrator

Архитекта

Adrian Sarnes
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објекти

Резиденцијални објекат, Минхен

Пројектовање/извођење

Jürgen Ludwig, system integrator

Архитекта

Adrian Sarnes



Референце
Резиденцијални 
објекти

Резиденцијални објекат, Минхен

Пројектовање/извођење

Jürgen Ludwig, system integrator

Архитекта

Adrian Sarnes



Референце
Јавни објекти

Старачки дом, Möhringen-Tuttlingen

Пројектовање/извођење

Mundiger, system integrator



Референце
Јавни објекти

Старачки дом, Möhringen-Tuttlingen

Пројектовање/извођење

Mundiger, system integrator



Референце
Образовне установе

Westend Campus, Goethe University, 

Frankfurt am Main

Извођач

Klüber Elektroanlagenbau GmbH, Mulda

Пројектант

IC Ingenieur-Consult GmbH, Frankfurt

Eber Ingenieure, Frankfurt

Архитекта

Müller and Reimann, Berlin



Референце
Приватни пословни 
објекти

BTV Bank, Telfs, Austria

Пројектовање/извођење

Elektro Planung Körber, Telfs

Архитекта

Noldin & Noldin Architects, Innsbruck



Референце
Приватни пословни 
објекти

Логистички центар фабрике за 

производњу компакт дискова, Röbel

Пројектант

Honisch & Dummler VDE

Ing.-Büro für Elektrotechnik, Waren

Извођач

EAN Elektro-Anlagenbau GmbH, Neustrelitz



Технологија 
паметних инсталација 
за вашу кућу

Садржај Упознавање Примери примене Дизајн Профил компаније Референце


