Reference Sheet

Κατοικία στην Πλάκα, Αθήνα

Σύστημα αυτοματισμού & σύστημα ασφάλειας
Τον Ιούλιο του 2014 ολοκληρώθηκε απο την εταιρία ΠΑΝΟΥ η
εγκατάσταση συτήματος αυτοματισμού και συστήματος ασφαλέιας
σε ιδιωτική κατοικία 4,000 μ2 στο κέντρο της Αθήνας.
Στο σύνολό της η εγκατάσταση περιλαμβάνει σύστημα
αυτοματισμού, σύστημα πολυζωνικής διανομής ήχου, τηελεφωνικό
κέντρο, σύστημα πυρανίχνευσης, σύστημα ελέγχου πρόσβασης,
σύστημα συναγερμού & θυροτηλεόρασης και σύστημα ασύρματου
internet.
Σύστημα αυτοματισμού:
Το σύστημα αυτοματισμού που τοποθετήθηκε στην κατοικία
επιστρέπει στον ιδιοκτήτη της να διαχειρίζεται έυκολα, γρήγορα
και απλά όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα της κατοικίας μέσω
χειριστηριών αφής. Συγκεκριμένα, ο χρήστης, με τα χειριστήρια
που βρίσκονται τοποθετημένα σε όλους τους ορόφους του σπιτιού,
σε διαφορετικά δωμάτια, έχει την δυνατότητα να ελέγχει το
φωτισμό, τα ηλεκτροκίνητα ρολά, στόρια, κουρτίνες, τα ηχητικά
συστήματα, τη θέρμανση & τον κλιματισμό, το σύστημα
θυροτηλεόρασης, το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, το
σύστημα intrusion καθώς και το σύστημα BMS σε ολόκληρη την
κατοικία και απο οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού και αν βρίσκεται.
Σύστημα διανομής ήχου:
Το σύστημα διανομής ήχου διανέμει μουσική στους χώρους της
κατοικίας απο τις βάσεις τοποθέτησης iPod όσο και απο τις πηγές
μουσικής που είναι τοποθετημένες στο Rack του εξοπλισμού. Το
σύστημα ελέγχεται πλήρως με αμφίδρομη επικοινωνία μέσω
ενσύρματων - ασύρματων χειριστηρίων αφής. Σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης το σύστημα αυτόματα μπορεί να διακόψει τη
διανομή μουσικής και να αναπαράγει σε προκαθορισμένες ζώνες
τις ηχητικές αναγγελίες που λαμβάνει απο το κεντρικό σύστημα
ηχητικών αναγγελιών.
Η μουσική διανέμεται σε όλους τους ορόφους και χώρους της
κατοικίας εξωτερικούς ή εσωτερικούς, ακόμα και στο χώρο της
πισίνας για να μπορούν οι ιδιοκτήτες να απολαμβάνουν την
αγαπημένη τους μουσική οπουδήποτε και αν βρίσκονται στο σπίτι.
Σύστημα ασφαλείας:
Το σύστημα ασφαλείας αποτελείται απο κάμερες CCTV, σύστημα
intrusion, σύστημα ελέγχου πρόσβασης και πυρανίχνευσης. Όλα
τα παραπάνω, ελέγχονται απο την εννιαία πλατφόρμα „Building
Integration System“ (BIS) της εταιρίας BOSCH και προσφέρουν
εύκολη και ολοκληρωμένη παρακολούθηση του συστήματος
ασφαλείας της κατοικίας.
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