
Rozwiązania automatyki domowej 
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Dzięki wartościom, doświadczeniu, jakości technologii i projektowania, które nas wyróżniają od ponad 60 lat, 
możemy dziś zaproponować rozwiązania z zakresu automatyki do mieszkań, budynków i statków: konkretne 
odpowiedzi, wydajne i nowatorskie, opracowane na podstawie Waszych osobistych oczekiwań i wymagań. Prosimy, 
byście obejrzeli prezentacje trzech systemów automatyki By-me, By-com i By-me Marine oraz odkryli, jak udało 
się nam połączyć estetykę z funkcjonalnością, prostotę instalacji z dużym zasięgiem działania, oszczędność energii 
z optymalną wydajnością. I nie zdziwcie się, jeśli odniesiecie wrażenie, że czytaliśmy Wam w myślach: Vimar robi to 
i wiele innych rzeczy. Po prostu.

Systemy automatyki domowej Vimar spełnią wszystkie Wasze oczekiwania. Po prostu

system automatyki

automatyka do budynków

system automatyki



Czy istnieje inteligentny system dodający 
domowi wartości, upraszczający i ułatwiający 
codzienne życie?
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system automatyki



By-me jest systemem automatyki domowej zarządzającym w skoordynowany sposób wieloma funkcjami. Kontrola, 
wygoda, bezpieczeństwo, oszczędność energii i komunikacja zostały zintegrowane w jedną, inteligentną technologię, 
dopasowaną i rozwijającą się wraz z Waszymi potrzebami. Dzięki połączeniom radiowym system zużywa mniej 
energii, robiąc to bardziej inteligentnie. W ten sposób chronimy również środowisko.

Kontrola.

• Ekran dotykowy
• Scenariusze
• Oświetlenie oraz żaluzje 

i rolety

Wygoda.

• Regulacja oświetlenia
• Regulacja temperatury
• Zdalne sterowanie
• Nagłośnienie

system automatyki
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Bezpieczeństwo.

• Alarm antywłamaniowy
• Alarmy techniczne
• Monitoring video  

(telewizja przemysłowa)

Oszczędność energii.

• Kontrola zużycia
• Zarządzanie energią
• Zarządzanie temperaturą
• Sterowanie bezprzewodowe

Komunikacja.

• Sterowanie przez telefon 
komórkowy

• Smartfon i tablet
• Interfejs internetowy
• Wideodomofon

WPROWADZENIE



Czy można spersonalizować 
każde pomieszczenie, ustawiając 
oświetlenie, temperaturę i funkcje 
automatyczne zgodnie ze swoim 
stylem życia i nastrojem w danym 
momencie?
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Dzięki systemowi By-me każde pomieszczenie 
odpowiada Waszym wymaganiom: w dowolnym 
momencie, przy każdej okazji, niezależnie od 
Waszych potrzeb.
Wystarczy dotknąć wyświetlacza 10-calowego multimedialnego 
ekranu dotykowego, aby po kilku sekundach móc wywołać - dla 
każdego pomieszczenia w domu - jeden z 32 scenariuszy sterowania 
temperaturą, oświetleniem i komfortem, uprzednio skonfigurowany pod 
kątem codziennych wymagań, określonych okazji, nieprzewidzianych 
konieczności lub czystej przyjemności.

KONTROLA



Całkowicie płaski 4,3-calowy 
ekran dotykowy do monitorowania 
instalacji.
Elegancka technologia, umożliwiająca 
sterowanie poszczególnymi strefami domu, 
wywoływanie scenariuszy, monitorowanie 
klimatu, świateł, automatyki i zarządzanie 
wideofonami.

Odgrywanie scenariuszy.
Zarządza do sześciu różnymi 
kombinacjami funkcji: na przykład 
scenariusz “wyjście” powoduje 
zgaszenie świateł, zamknięcie rolet czy 
żaluzji i obniżenie temperatury.

Termostat.
Nastawia w zróżnicowany sposób 
temperaturę każdego pomieszczenia 
i w połączeniu z zaprogramowanymi 
scenariuszami optymalizuje zużycie 
energii i mediów.

Elementy sterowania.
Wielofunkcyjne, umożliwiają 
sterowanie różnymi funkcjami za 
pomocą tylko jednego urządzenia.
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Ekran dotykowy - 3 moduły - do monitorowania lokalnego.

Cyfrowy wyłącznik, w pełnym tego słowa znaczeniu, 
umożliwiający sterowanie pojedynczym pomieszczeniem i 
zarządzanie maksymalnie 18 różnymi funkcjami.

KONTROLA



Czy mogę uzyskać na stałe 
doskonałe samopoczucie w 
całym domu, gdzie każde 
pomieszczenie będzie mieć 
idealną atmosferę?
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Moduł centralny umożliwia osobne ustawienie i wywołanie 
wybranej temperatury dla każdego obszaru domu i dla każdej 
określonej pory dnia. Wystarczy jeden ruch, aby ją zmodyfikować 
oraz aby zmienić natężenie światła i włączyć ulubioną muzykę: 
stworzenie przyjaznych stref relaksu i idealne ustawienie 
oświetlenia do różnych czynności codziennych jest niemal 
natychmiastowe i bardzo proste.

System By-me zapewnia pełną wygodę: każde 
pomieszczenie wita Was ulubionym scenariuszem 
a po chwili możecie je dowolnie zmodyfikować.

WygODA



Ekran dotykowy do nadzorowania 
temperatury.
Trochę cieplej w pokoju a chłodniej w 
kuchni: wystarczy dotknąć wyświetlacz, 
aby poczuć się o wiele lepiej.

Ściemniacz do regulacji 
natężenia świateł.
Dozuje oświetlenie, dotknięcie 
klawisza zapewni przyjemny, 
delikatny efekt.

Stacja dokująca.
Wejście audio umożliwiające 
bezpośrednie podłączenie odtwarzaczy 
mp3, iPod albo iPhone do układu 
nagłośnienia.

Sterowanie nagłośnieniem..
Do ustawiania głośności i zmiany 
odtwarzanej ścieżki muzycznej: dzięki 
temu muzyka rozbrzmiewa zgodnie z 
Waszymi preferencjami.
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Ekran dotykowy 3 moduły do sterowania muzyką.

Aby szybko i łatwo zarządzać muzyką we wszystkich pokojach: 
wystarczy jedno dotknięcie, by usłyszeć wybraną piosenkę lub stację 
radiową.

WygODA



Czy mogę chronić dom przed 
zagrożeniami z zewnątrz i zapewnić 
poczucie bezpieczeństwa domownikom?
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BEZPIECZEńSTWO

Centrala systemu zapewnia cichą ochronę całego domu, 
pilnując mienia i mieszkańców. Na monitorze można w 
dowolnym momencie obserwować dzieci, gdy śpią lub 
się bawią, a wszystko bez konieczności ruszania się lub 
odrywania od innych zajęć.

By-me zapewnia bezpieczeństwo na najwyższym 
poziomie: cały dom jest nadzorowany, a Wy 
możecie czuć się spokojnie i pogodnie.



Ekran dotykowy do nadzorowania 
alarmu włamania.
Zarządza system antywłamaniowym na 
różnych poziomach dostępu zależnie od 
kodu wpisanego na ekranie dotykowym.

Wykrywacz wycieków gazu.
Po wykryciu nieprawidłowości włącza 
alarm, wysyła sygnał SMS-em i 
załącza rozmaite urządzenia chroniące 
dom.

Wykrywacz na podczerwień.
Wykrywa obecność osób 
nieupoważnionych i 
automatycznie włącza alarm.

Wyłącznik z transponderem.
Włącza i wyłącza instalację 
antywłamaniową: wystarczy 
przysunąć niewielki kluczyk i… 
droga wolna!
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Klawiatura cyfrowa.

Włącza i wyłącza system antywłamaniowy, całkowicie lub częściowo, po 
wpisaniu kodu numerycznego.

BEZPIECZEńSTWO



Czy istnieje technologia, która pozwoli mi 
ograniczyć zużycie mediów i podnieść 
klasę energetyczną domu?
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Funkcja “Energy guard” umożliwia monitorowanie w 
czasie rzeczywistym zużycia, pozwalając na niezwłoczne 
zapoznanie się z profilem energetycznym. Ekran dotykowy 
rejestruje precyzyjne dane dotyczące zużycia chwilowego lub 
w określonym przedziale czasowym i umożliwia wyświetlanie 
chronologii zużycia, co przekłada się na większą świadomość 
energetyczną.

System By-me zapobiega marnotrawstwu energii: 
kontrola jest stała, dystrybucja - inteligentna, a 
oszczędność - zauważalna.

OSZCZęDNOść 
ENERgII



Ekran dotykowy do nadzorowania 
zużycia energii.
Umożliwia sterowanie i kontrolę zużycia 
przez wszystkie urządzenia. Jeśli jest to 
konieczne, interwencja w trybie ręcznym 
wymusza pierwszeństwo wyłączenia.

Sterowanie obciążeniami.
Zarządza obciążeniami i wyłączą 
mniej ważne urządzenia, aby uniknąć 
zadziałania bezpieczników instalacji 
głównej.

Ściemniacz.
Dozuje oświetlenie według 
upodobań: jest przez to dodatkowym 
sposobem na oszczędność prądu 
bez wyrzeczeń.

Termostat.
Nastawia w zróżnicowany sposób 
temperaturę każdego pomieszczenia 
i w połączeniu z zaprogramowanymi 
scenariuszami optymalizuje zużycie 
energii i mediów.
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Sterowanie drogą radiową.

Wartość dodana zarówno pod względem elastyczności instalacji 
jak i ekologii: sterowanie radiowe nie wymaga okablowań i nie 
potrzebuje baterii. Połączenia radiowe można instalować na dowolnej 
powierzchni bez dodatkowych robót murarskich i przy niewielkim 
wydatku energii.

OSZCZęDNOść 
ENERgII



Czy po wyjeździe mogę 
pozostawać w łączności z moim 
domem i kontrolować, czy 
wszystko przebiega zgodnie z 
planem?
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gdy jesteś w domu, monitorujesz cały system za pośrednictwem 
sieci LAN lub WIFI, a dzięki ekranowi dotykowemu i tabliczkom 
wideofonu nic, co dzieje się na zewnątrz, nie umknie Twojej 
uwadze. gdy jesteś daleko, komunikujesz się z domem za 
pośrednictwem Internetu, używając do tego celu komputera, 
smartfona lub tabletu ostatniej generacji, takiego jak iPhone 
czy iPad.

By-me komunikuje się z Tobą w domu i poza nim. 
Komunikacja nie zna granic.

KOMUNIKACJA



Wideodomofon.
Umożliwia komunikację oraz 
śledzenie i słuchanie tego, 
co dzieje się na zewnątrz domu.

Zdalne sterowanie.
Dzięki serwerowi sieciowemu cały system 
można nadzorować internetowo za 
pośrednictwem komputera, tabletu i smartfona 
w prosty, natychmiastowy i bezpieczny 
sposób.

Przycisk wywołania.
Umożliwia wywołanie z 
półpiętra w celu wejścia do 
mieszkania, nawet po 
minięciu portierni.

Domofon głośnomówiący.
Spełnia funkcję zwykłego 
domofonu albo umożliwia 
obustronną komunikację pomiędzy 
różnymi pokojami w domu.
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Kamery do nadzoru wideo.

Obserwują dom i informują o bieżącej sytuacji za pośrednictwem monitora 
w centrali systemu. A dzięki wbudowanemu mikrofonowi możecie usłyszeć 
wszystko, co dzieje się w różnych pokojach.

KOMUNIKACJA



Czy mogę w prosty sposób zarządzać 
i optymalizować wszystkie funkcje 
oraz czynności automatyczne w moim 
budynku?
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automatyka do budynków



Rozwiązania By-com zwiększają wydajność, wygodę i oszczędność energii Waszego budynku, sprawiając, 
że staje się bardziej inteligentny i podnosząc jego wartość. Systemy automatyki, bezpieczeństwa i 
komunikacji, scentralizowane i współpracujące ze standardem KNX, łatwe w instalacji, użyciu i wdrażaniu. 
Interfejs z firmą Vimar zapewnia sprawny serwis i stałą pomoc techniczną.

Język.

Standard KNX: najpewniejsze 
połączenie do komunikacji z 
wszystkimi funkcjami.

Dla biur.

Pewny i inteligentny system 
umożliwiający stałą komunikację 
pomiędzy wszystkimi urządzeniami.

automatyka do budynków
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Dla hoteli.

Kompletne, wydajne i 
zoptymalizowane zarządzanie 
zapewniające nienaganną 
jakość obsługi.

Oprogramowanie.

Well-contact Suite:
pięć wersji oprogramowania 
do nadzorowania instalacji.

SySTEM



Czy mogę od razu 
bezpiecznie skomunikować 
wszystkie urządzenia 
obecne w instalacji?
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Czy chodzi o mały albo duży hotel, biuro, wielofunkcyjne centrum 
handlowo-usługowe, czy o zwykłą siłownię, system Well-contact 
Plus jest rozwiązaniem umożliwiającym stałą kontrolę wygody 
i bezpieczeństwa w każdym pomieszczeniu. Oświetlenie, 
temperatura, wejścia, wyjścia - wszystko można programować na 
komputerze z oprogramowaniem ETS, zarządzać i nadzorować za 
pomocą oprogramowania Well-contact Suite.

Well-contact Plus zapewnia pełną kontrolę: 
automatyka, dostęp, klimatyzacja i oszczędność 
energii zarządzane są przez jeden system 
zaprojektowany w standardzie KNX.

JęZyK



Ekran dotykowy 8 modułów
z wyświetlaczem 4,3”.
Do pełnego i szybkiego nadzoru 
nawet w przypadku największych 
obszarów ogólnego użytku.

Czytnik z transponderem.
Umożliwia dostęp autoryzowanemu 
personelowi: po zbliżeniu do czytnika 
karty z transponderem następuje 
natychmiastowe rozpoznanie.

Termostat.
Do regulacji i utrzymywania 
stałej temperatury we wszystkich 
biurach.

Lokalny ekran dotykowy.
Umożliwia szybki i intuicyjny nadzór 
nad pojedynczym pomieszczeniem.
Do sterowania oświetleniem, 
temperaturą i włączania scenariuszy.
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Elementy sterowania.

Sterowanie dwumodułowe, maksymalnie 4 różne i niezależne klawisze 
umożliwiające zarządzanie czterema różnymi funkcjami. Wszystkie 
klawisze są zamienne z 1 lub 2 modułów i można je personalizować 
dzięki symbolom odróżniającym ich działanie, są podświetlane 
diodami LED, przez co są zawsze dobrze widoczne.

JęZyK



Czy jestem w stanie zapewnić 
całkowite bezpieczeństwo 
dostępu i monitorowanie 
wszystkich pomieszczeń w 
moim domu?
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W budynkach takich jak biurowce bezpieczeństwo dostępu 
ma zasadnicze znaczenie: Well-contact Plus zapewnia pełną 
niezawodność systemu zarządzania dostępem. Poza tym 
umożliwia sterowanie temperaturą i oświetleniem we wszystkich 
pomieszczeniach: można je nastawiać zależnie od użycia pokoju i 
jego oświetlenia naturalnego. Większa oszczędność energii.

Dzięki Well-contact Plus możecie uzyskać pełną 
niezawodność systemu zarządzania dostępem: 
wszystkie wejścia i wyjścia są monitorowane a 
nadzorowanie pomieszczeń jest proste i szybkie.

BIURA



Wykrywacz na podczerwień.
Umożliwia włączenie sygnalizacji 
przy przejściu człowieka.

Ekran dotykowy 3 moduły.
Dotknięciem wyświetlacza steruje się 
oświetleniem i temperaturą pojedynczego 
pomieszczenia nie wstając od biurka.

Termostat.
Do regulacji i utrzymywania 
stałej temperatury we 
wszystkich biurach.

Elementy sterowania.
Niezależne i personalizowane 
klawisze z symbolami opisującymi 
ich funkcje.
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Czytnik z transponderem.

Umożliwia dostęp do pomieszczeń tylko autoryzowanemu personelowi: 
wystarczy zbliżyć kartę z transponderem i następuje natychmiastowe 
rozpoznanie.

BIURA



Czy mogą zarządzać 
automatyką we wszystkich 
pokojach mojego hotelu, 
zapewniając gościom 
maksymalny komfort?
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HOTELE

Well-contact Plus zarządzą wszystkimi zmiennymi w pokoju: 
gość wchodzi używając swojej karty, która jednocześnie 
zapala światło i włącza urządzenia. Temperatura, jaką zastanie 
w pokoju jest idealna, ponieważ z recepcji można zarządzać 
klimatyzacją ustawiając jeden z trzech poziomów (economy, 
stand-by, comfort) zależnie od stanu użycia pokojów. gwarantuje 
to oszczędność prądu.

Dzięki systemowi Well-contact Plus wszystkie 
urządzenia w pokojach są pod kontrolą: wchodzący 
gość zastanie zapalone światła i idealną 
temperaturę.



Czytnik z pionową kieszenią.
Włącza się po włożeniu karty i 
zarządza obciążeniami, oświetleniem, 
roletami, scenariuszami i temperaturą 
pokoju.

Czytnik z transponderem.
4 diody LED sygnalizują stan 
dostępu, obecność gościa lub 
personelu i ewentualnie wzywanie 
pomocy.

Lokalny ekran dotykowy.
Umożliwia szybki i intuicyjny 
nadzór nad pojedynczym 
pokojem.

Wyłącznik ze sznurkiem.
Z łazienki albo z innego pomiesz-
czenia przesyła wezwanie pomocy 
do recepcji.
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Wielofunkcyjne, umożliwiają sterowanie różnymi funkcjami za 
pomocą tylko jednego urządzenia. Każde sterowanie może mieć 
do 4 różnych przycisków z funkcjami opisanymi przez eleganckie 
symbole.

Elementy sterowania.

HOTELE



Czy istnieje sposób monitorowania 
poszczególnych pomieszczeń 
budynku w prosty i bezpieczny 
sposób?
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Dzięki oprogramowaniu Well-contact Suite można 
kontrolować każde pomieszczenie za pośrednictwem 
ekranu komputera.

OPROgRAmOWANIE

Dostęp z różnymi poziomami hasła umożliwia kontrolę dostosowaną 
do indywidualnych wymogów, w zależności od pełnionej funkcji.
Well-contact Suite jest nowym oprogramowaniem firmy Vimar 
przeznaczonym do zarządzania hotelami i biurami: składa się 
z 5 aplikacji oraz interfejsu współpracującego z systemami 
zarządzania już istniejącymi w obrębie struktury. Elastyczność 
programu gwarantuje standard KNX, który umożliwia każdemu 
zainstalowanemu urządzeniu posiadającemu własną “inteligencję” 
bezpośrednie wykonywanie żądanych funkcji, zachowując przy tym 
ciągły dialog z wszystkimi pozostałymi elementami w obrębie sieci.





Office

Client Office

Client
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Basic

Top

Do biur i budynków handlowo-
usługowych, umożliwia 
zarządzanie z jednego stanowiska 
funkcjami w teoretycznie 
nieograniczonej liczbie 
pomieszczeń. Z 7 poziomami 
haseł sterowanie jest bardzo 
dokładne i bezpieczne.

Licencja w ramach aplikacji Office, 
umożliwia dostęp do programu z 
wielu stanowisk.

Licencja w ramach aplikacji Basic i 
Top, umożliwia zarządzanie 

systemem z wielu stanowisk.

Do sterowania dużym hotelem z 
teoretycznie nieograniczoną 

liczbą pokojów i stanowisk 
nadzorowania. Ta aplikacja ma 7 

poziomów haseł i umożliwia 
stosowanie oprogramowania 

typu “planner” do nadzorowania 
przyjazdów i wyjazdów.

Do zarządzania hotelem,
maksymalnie 50 pokojów,

z jednego stanowiska.
5 poziomów haseł gwarantuje

bezpieczne nadzorowanie 
całego systemu. 

A dzięki oprogramowaniu
typu “planner” z łatwością można 
kontrolować przyjazdy i wyjazdy

OPROgRAmOWANIE



Czy mogę mieć na pokładzie
system zapewniający wygodniejsze
i beztroskie żeglowanie?
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system automatyki



Scenariusze.

Zaprogramowane w centrali 
włączają się po dotknięciu 
jednego przycisku.

Oświetlenie i rolety.

Do zapalania i gaszenia 
grup lamp i regulacji 
natężenia światła.

By-me Marine to system automatyki domowej Vimar specjalnie dla statków: system zaprojektowany tak, by 
zapewnić wszystkie zalety, praktyczność i wygodę automatyki zawsze gotowej na Wasze rozkazy, odporny na 
wilgoć, zasolenie i drgania. Na mostku, w kajucie kapitana lub w dowolnym innym miejscu na statku, we 
wszystkich warunkach, By-me Marine oferuje to, co ma najlepsze: cały system oświetleniowy i automatyka 
zarządzane jednym dotknięciem urządzenia sterującego lub wielofunkcyjnym pilotem.

system automatyki
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Pilot wielofunkcyjny.

Jedno dotknięcie pozwala 
zarządzać całym systemem 
dzięki wielofunkcyjnemu pilotowi.

Odgrywanie scenariuszy.

Urządzenia sterujące 
temperaturą, oświetleniem i 
roletami lub żaluzjami 
zorganizowane w scenariusze, 
odgrywane o ustawionej porze.

SySTEM



Czy istnieje kompletny i 
niezawodny system, odporny 
na niepogodę , zdolny 
koordynować wszystkie funkcje 
automatyczne na moim statku?
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System automatyki, testowany na morzu na przestrzeni tysięcy godzin 
nawigacji, umożliwiający całkowite zwiększenie bezpieczeństwa 
i wygody. Jest to zasługą systemu automatyki domowej By-me 
Marine marki Vimar oraz wysokiej jakości produktów wykonanych ze 
specjalnych żywic, z których niektóre są zasilane prądem zmiennym i 
stałym o napięciu 12/24 V. System By-me Marine zarządza instalacją 
elektryczną i automatyką statków i jachtów, spełniając za każdym razem 
określone wymagania klienta.

Dzięki By-me Marine na pokład wchodzi 
bezpieczeństwo efektywnego systemu automatyki 
domowej, będący w stanie zwiększyć komfort gości i 
uprościć nawigację.

ZASTOSOWANIE



Centrala sterująca.
Jest sercem systemu, gdzie łatwo i 
pewnie można zaprogramować 
wszystkie funkcje i nimi zarządzać.

Odgrywanie scenariuszy.
W każdej chwili możecie stworzyć właściwy nastrój, jednym 
dotknięciem sterowania zarządzając oświetleniem, 
temperaturą i roletami lub żaluzjami.

Wielofunkcyjne zdalne sterowanie.
Dzięki technologii na podczerwień 
wszystkimi funkcjami można zarządzać 
za pomocą pilota, wygodnie sobie 
siedząc.
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ZASTOSOWANIE

Sterowanie funkcjami automatycznymi.

Proste przyciski modułowe, personalizowane i wielofunkcyjne, umożliwiają 
sterowanie oświetleniem i zasłonami z napędem, zapewniając maksymalną 
wygodę żeglugi.
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Metal Drewno Technopolimer Reflex
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