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о нама
SMARTKO GROUP је основана на темељу дугогодишње сарадње партнерских фирми на
подручју KNX/EIB и AUDIO/VIDEO технологија. Увођењем KNX стандарда у свет кућне
аутоматизације улазимо у подручје кућних интелигентних система, тзв. “паметних кућа”. Данас је
SMARTKO GROUP један од познатијих интегратора тих модерних технологија. Са својим тимом
стручњака смо остварили престижне пројекте те уживамо поверење реномираних светских
имена у свету интелигентних решења: GIRA, мултироом аудио система REVOX и SONOS,
мултирум видео система KALEIDESCAPE, контрола аудио видео уређаја преко мреже BITWISE,
...

about us
SMARTKO GROUP Company was founded on the basis of long-term
cooperation with our partner companies on fields of KNX/EIB and
AUDIO/VIDEO technology. With the introduction of standards on the
field of KNX home automation we entered into an area of intelligent
system or so-called “Smart House”. SMARTKO GROUP is one of wellknown integrators of this modern technology. With our team of experts
we have made prestigious projects and enjoyed the confidence of
renowned names in the world of intelligent solutions: GIRA, multy-room
systems REVOX, SONOS, KALEIDESCAPE and A/V control over ethernet
BITWISE.

интелигентни системи
Систем интелигентног управљања подразумева имплементацију KNX/EIB технологије у градњи
модерне куће, која првенствено има велику уштеду енергије и сигурност уз високи комфор
управљања. Интеграцијом свих електричних елемената, HVAC-а (грејања, вентилације,
климатизације и хлађења), ролетни, жалузина, уз повезаност видео надзора, интернета, телефоније,
мултимедије, остварујемо изузетно сигурно и једноставно управљање. Применом сензора
присуства, противпожарних, противпровалних и противпоплавних сензора, временске станице,
објекат самостално брине о потрошњи енергије и сигурности.

intelligent
systems

управљање расвете, грејања,
ролетни и жалузина
У породичној кући или стану електроинсталација мора пружити много више од обичних
утичница и сијалица, док су пословне зграде посебна прича: ту се на електроинсталације
прикључује разна аутоматика за грејање, хлађење, вентилацију, расвету, противпровални и
противпожарни уређаји ...
Приликом увођења реда међу жицама, KNX/EIB технологија је незаменљива јер сви управљачки
сигнали путују једним каблом што поједностављује и смањује трошкове извођења саме
инсталације. Основа система је могућност неограниченог управљања свим елементима унутар и
изван објекта.

light,
heating and roller
shutter control

интерфонски систем
GIRA Door Communication System је комплетно решење интерфонског система у Вашем стану,
кући или канцеларији. Систем је модуларан, може да се интегрише са интелигентним
системом у кући и у зависности од конфигурације пружа различите могућности контроле
приступа и емитовања звука и слике. Слика са камере интерфона приказује се на унутрашњим
интерфонским јединицама као и на ТВ екрану, мобилном телефону, iPad или iPhone-у. Помоћу
контроле приступа читачем отиска прста, картице или шифратора Ваш је објекат под
потпуном контролом.

door
communication
system

централно управљање
Имплементацијом “GIRA Home Server-а” све функције можете управљати и када сте изван своје куће
или радног простора, па Вас неприсутност неће омести да путем наредби послатих издалека
организујете добродошлицу себи и свима које желите угодно сместити и изненадити.
Интеракција с Вашим објектом даје Вам осећај потпуне контроле те Вас информише о статусу у
сваком тренутку

central
monitoring
and controll

iPad

GIRA Control Client 9” and 19”

GIRA interface for iPhone and iPad

REVOX
мултимедијални систем
REVOX мултимедијални систем Вам омогућава да једноставним притиском дугмета на
управљачу комплетни аудио/видео доживљај мултимедије у Вашој кући претворите у
величанствено искуство. REVOX multiroom или вишезонски систем омугућава да перфектан
квалитет звука буде доступан у свакој соби, а захваљујући својој модуларности и
компатибилности може се интегрисати с интелигентном кућном инсталацијом.

M100

M51 and M37

REVOX
multimedia
system

KALEIDESCAPE вишезонски KALEIDESCAPE multiroom
аудио и видео систем
audio and video system
KALEIDESCAPE вишезонски видео и аудио систем
је осмишњен да поједноставити ваш живот.
Рећићете збогом полицама и кутијама са DVD,
BLURAY и CD дисковима и нема више
фрустрација када морате све те колекције да
организујете. Уштедећете и доста простора јер се
садржај свих дискова налази на KALEIDESCAPE
серверу са RAID системом заштите од губитка
података. Са KALEIDESCAPE системом ваше
колекције филмова и музике доступне су у свакој
соби у сваком тренутку. Једноставан је и
интуитиван за коришћење тако да ће те ви и ваши
гости уживати у филму и музици.

M500 Player
1U Server
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M300 PLayer

As the world's premier movie server, the Kaleidescape System stores copies of all your Blu-ray and
DVD movies and beautifully presents your entire
collection onscreen. The award-winning user
interface makes it easy to find the perfect film, or
explore your movies and music like never before.
Consisting of content storage linked by Ethernet
to one or more players, the Kaleidescape System
enables you to enjoy your movies at any time, in
as many rooms as you choose.

SONOS аудио систем

SONOS audio system

SONOS аудио решење омогућава брзо и лако
постављање вишезонског аудио система у ваш
стан, кућу или пословни простор.
Комуникација SONOS уређаја заснована је на
бежичној технологији тако да није потребно
бушити зидове и постављати каблове.
Довољно је да у свакој просторији у којој
желите да слушате музику поставите један
SONOS плејер и биће вам доступна комплетна
музичка архива са вашег рачунара.
Ако имате приступ брзом интернету можете
слушати интернет радио или музику са
музичких сервера.
Потребно је да имате барем један ZonePlayer ili
ZoneBridge повезан на рачунарску мрежу и сви
остали SONOS плејери могу да се повежу
бежично. Тако се формира SonosNet мрежа
односно SONOS Multiroom System.

Get ready for some floorboard rattling, heart
thumping HiFi sound. In the kitchen. The
bedroom. Any room at all. Start with one
Sonos® player, then expand wirelessly,
wherever you want music. Now take control
with your Android smartphone or tablet,
iPhone or iPad and play whatever you want,
wherever you want.
Choose a Sonos player and a room, then
expand wirelessly to fill your home with wallto-wall sound.
Search for songs, browse music and control
the volume from anywhere in your home.
We’ve got free apps for your smartphone or
tablet, a dedicated touchscreen controller,
and free software for your Mac or PC. Use
one or all to wirelessly
control your music.

Cinma One Server
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iPad, iPhone i iPod

iPad, iPhone i iPod

Нова генерација вишенаменских тач мобилних телефона и рачунара данас представља
интегрисано решење за управљање кућног биоскопа, мултимедијалног садржаја, осветљења,
ролетни, венецијанера, грејања, ... Заједно са IR инфрацрвеном и WiFi бежичном комуникацијом
пружају јединствено управљање аудио/видео уређаја као и свих осталих учесника интелигентне
инсталације.
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сигурносни системи
Сигурносни систем подразумева: противпровални и противпожарни систем, детекцију поплаве,
видео надзор и систем аларма.
Систем се лако активира и деактивира уносом шифре. Деактивирањем се позива сцена
добродошлице, а активирањем се интелигентни систем ставља у стање приправности.
Има могућност дојаве преко мобилног телефона гласом или СМС-ом или електронском поштом преко
интернета и има везу са информационим системом безбедносних и ватрогасних служби. Систем
омогућава видео надзор објекта путем локалне мреже или даљински путем интернета.
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security system
The security system includes: intrusion and fire alarm system, flood detection, video surveillance
and alarm system.
The system is easily activated and deactivated by entering a password. Deactivating calls scene
“Welcome” and activating puts intelligent system in hibernation and standby mode.
It is possible to send alarm messages to a mobile phone or email over the Internet. System is
connected to the information system of security and fire services and provide access to video
cameras via a local network or the Internet using a PC or mobile phone.
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mашинске инсталације

mechanical plants

BMS (Building Management System) решења
заснована на SIEMENS SIMATIC, OPC и WinCC
SCADA технологијама.
Комплетна аутоматизација, центрлани надзор,
управљање и аквизиција података за:

BMS (Building Management System) solutions based
on SIEMENS SIMATIC, OPC and WinCC SCADA
technologies.
Complete automatization, surveillance, control and
data acquisition for:

клима коморе
топлотне подстанице
расхладна постројења
котларнице и припрему санитарне воде
системе одимљавања ...

Рачунарски подржано мерење, аквизиција и
управљање у реалном времену
Електрохидраулички серво системи
Електропнеуматски серво системи
Електромеханички сервосистеми

industrial automation
CPU based measuring, acquisition and real timecontrol
Electrohydraulic servo systems
Electropneumatic servo systems
Electromechanical servo systems

Air handling units
Heating substations
HVAC plants
Boilers and sanitary water systems
Smoke extraction systems ...

Клима комора
Air handling unit

Котловско постројење
Boiler plant

Топлотна подстаница
Distribution substation

KNX/EIB собна аутоматика
KNX/EIB room control

Расхладно постројење
Cooling plant

Енергетско постројење
Energy plant
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индустријска аутоматика
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“HOTEL SPLENDID”, Црна Гора
HOTEL SPLENDID, Montenegro
„Wellness “ центар
председнички апартмани
конференцијска сала

Wellness Center
President Apartmants
Conference Room

ПОСЛОВНО СТАМБЕНА ЗГРАДА “INFINITY” Добрачина, Београд
RESIDENTAL/BUSINESS BUILDING INFINITY, Dobračina, Beograd
POKAZNI АПАРТМАН, Зavala, Црна Гора
REPRESENTATIVE APARTMENT, Zavala, Montenegro
ПОСЛОВНА ЗГРАДА ПРОКРЕДИТ БАНКЕ, Београд

референце

BUSINESS BUILDING PROCREDIT BANK, Belgrade
RAIFFEISEN BANKA, Београд
RAIFFEISEN BANK, Belgrade

експозитура у Рузвелтовој улици
седиште банке у Ресавској улици

Branch unit in Ruzveltova street
Head office in the Resavska street

ПОСЛОВНА ЗГРАДА МОНТПРОЈЕКТ, Београд
BUSINESS BUILDING MONTPROJEKT, Belgrade
ГЛАВНИ ПРОЈАКАТ ПОСЛОВНО СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА - ЈУЖНИ БУЛЕВАР 1а, Београд
PROJECT DOCUMENTATION FOR BUSINESS-RESIDENTAL BUILDING - JUŽNI BULEVAR 1a, Belgrade

СПОРТСКА ХАЛА БАР - Црна Гора
SPORTS HALL BAR - Montenegro
СМАРТКО ПОКАЗНИ ПРОСТОР - SHOWROOM, Београд
SMARTKO SHOWROOM, Belgrade
СМАРТ ХОМЕ КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПРОСТОР, Београд
SMART HOME OFFICE, Belgrade

references

РЕЗИДЕНЦИЈАЛНА ВИЛА, Татарстан, Русија
RESIDENTAL VILLA, Tatarstan, Russia

РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИ АПАРТМАНИ У УЛИЦИ КОСТЕ ЈОВАНОВИЋА, Београд
RESIDENTAL APARTMENTS IN THE KOSTE JOVANOVIĆA STREET, Belgrade
ПОРОДИЧАН СТАН У УЛИЦИ ЈОВЕ ИЛИЋА, Београд
FAMILY APARTMENT IN THE JOVE ILIĆA STREET, Belgrade
РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИ АПАРТМАН У ХАЏИ РУВИМОВОЈ УЛИЦИ, Београд
RESIDENTAL APARTMENT IN THE HADŽI RUVIMOVA STREET, Belgrade
ДВА ПОРОДИЧНА СТАНА У УЛИЦИ ЗДРАВКА ЧЕЛАРА, Београд
TWO FAMILY APARTMENTS IN THE ZDRAVKA ČELARA STREET, Belgrade
ФАБРИКА „RAUCH“, Коцељева, Србија
RAUCH FACTORY, Koceljeva, Serbia

ПРЕДСЕДНИЧКА ПАЛАТА, Грозни, Република Чеченија
PRESIDENT RESIDENCE, Grozny, Chechen Republic
Комплетно управлљање и визуелизација:

Complete automation and visualisation of:
17 Air Handling Units
Boiler and sanitary water plants
Chiller plant
Heating and cooling substation
SIEMENS SIMATIC based BMS
integrated with KNX/EIB
KNX/EIB on-demand, presence and
time dependent control of lights, blinds,
fan coil units

17 клима комора
kотларнице и припреме санитарне воде
расхладног постројења - чилера
подстанице за грејање и хлађење

Group
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референце

BMS систем заснован на SIEMENS
SIMATIC решењу интегрисан са
KNX/EIB инсталацијом
KNX/EIB инсталација за контролу
спољашње и унутрашње расвете,
ролетни и вентилатор конвектора

ФУДБАЛСКИ СТАДИОН, Подгорица, Црна Гора
FOOTBALL STADION, Podgorica, Montenegro
BUSINESS BUILDING GP SECURITY, Подгорица, Црна Гора
BUSINESS BUILDING GP SECURITY, Podgorica, Montenegro
ДОМ КУЛТУРЕ, Пљевља, Црна Гора
HOUSE OF CULTURE, Pljevlja, Montenegro
Породична кућа - Вила Љиља, Београд, Србија
Family House - Vila Ljilja, Belgrade
Породична кућа на Дедињу, Београд, Србија
Family House, Dedinje, Belgrade, Serbia

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР, Ваљево, Србија
THE HEALTH CENTER, Valjevo, Serbia
Комплетно управљање и визуелизација:
Complete automation and visualisation of:
Air Handling Units
клима комора
Boiler and sanitary water plants
котларнице и припреме санитарне воде
Steam heat exchangers
парних измењивача топлоте
Heating substations
подстаница за грејање
SIEMENS SIMATIC based BMS
BMS систем заснован на SIEMENS
integrated with KNX/EIB
SIMATIC решењу интегрисан са
KNX/EIB instalation for DAIKIN VRV system,
KNX/EIB инсталацијом
VIESSMANN and BUDERUS gateways
KNX/EIB инсталација за DAIKIN VRV
системе и VESSMANN и BUDERUS
интерфејсе

ФАБРИКА МЕТАЛАЦ, Горњи Милановац, Србија
METALAC FACTORY, Gornji Milanovac, Serbia
Систем за серијску проверу херметичности System for serial testing hermetic sealing of
судова бојлерских казана.
hot water reservoir.

БРАНА Санкт Петербург, Русија
DAM, Sankt Petersburg, Russia
Дигитално управљање једног од највећих
табластих затварача на свету за заштиту
од поплаве.

Digital control of one of the largest shutter on
the World for flood prevention.

