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Energia jest naturalnym elementem, który stale nas otacza. Dlatego umiejętność optymalnego zarządzania i dystrybucji 
energii, bez jej marnotrawienia, staje się z dnia na dzień coraz pilniejszą potrzebą. Plana spełnia ten wymóg z maksymalną 
prostotą: rygorystyczna, jeżeli chodzi o wzornictwo, elegancka pod względem wyglądu, wyrafinowana w szczegółach, w 
naturalny sposób wtapia się w Państwa otoczenie i w Państwa codzienność. Jest to zasługą inteligentnej technologii oraz 
intuicyjnych elementów sterowniczych, umożliwiających regulację świateł, temperatury oraz systemów odpowiadających za 
komfort i bezpieczeństwo. Oraz minimalistycznej estetyki, nowoczesnej pod względem materiałów i charakteryzujących się 
żywymi kolorami - oszronionymi, połyskliwymi czy klasycznymi, odpowiednimi dla każdego stylu.

Plana. Wysublimowana prostota.



LEkkOść biELi srEbrzysta 
ELEgancJa siLvEr.

Delikatna i spokojna Plana z białymi przyciskami i 
funkcjami wtapia się łagodnie w każde pomieszczenie, 
zgodnie z tendencją minimalistyczną. 
technologiczna, wyrafinowana, połyskliwa wersja 
Plana silver z elementami sterowniczymi w srebrzystej 
tonacji - doskonale odpowiada wymogom estetycznym 
współczesnej elegancji.

total look
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Plana.
Płytka reflex neve z białymi elementami sterowniczymi: 
minimalistyczna elegancja.

Plana Silver.
Płytka metalowa z elementami sterowniczymi w połyskliwym, srebrzystym 
odcieniu - wzornictwo podkreślające nowoczesną technologię.

total look



MODuLarnE, wyMiEnnE ELEMEnty 
stErOwniczE gwarantuJą 
MaksyMaLną DOwOLnOść
instaLacJi.
Oddzielone prostymi liniami przyciski mają różną wielkość: 
składają się z jednego, dwóch lub trzech modułów, dzięki 
czemu łatwo je dostosować do każdych wymogów. 
a różne typy sterowania - na podczerwień lub za pomocą 
pilota, umożliwiają kontrolę wszystkich funkcji w 
maksymalnie funkcjonalny sposób.

easy control
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Elektroniczne przełączniki 
automatyczne.
włączają i wyłączają światła w 
najprostszy sposób za każdym razem, 
gdy wykrywają przechodzącą osobę. 
to zaledwie jeden spośród licznych 
typów przełączników.

Zarządzanie podczerwienią.
Plana włącza światła i automatykę 
nie tylko za pomocą tradycyjnych 
elementów sterowniczych, ale 
również przy użyciu precyzyjnych 
odbiorników na podczerwień 
uruchamianych pilotem, aby 
zapewnić maksymalny komfort.

Elementy sterownicze zaspokajające 
wszystkie gusty.
ciche mechanizmy kryjące się za przyciskami, 
składające się z jednego, dwóch lub trzech modułem, 
z symbolami lub bez nich, aby zaspokoić dowolne 
wymogi w zakresie instalacji.
Oraz podświetlenia, które wyraźnie wskazują, 
zarówno w dzień, jak i w nocy, której funkcji się szuka.

Przyciski.
Przyciski i urządzenia jedno, 
dwu- i trzymodułowe z 
symbolami.

POLEcEnia



ObEcnOść DaJąca POczuciE 
bEzPiEczEństwa - zarównO w 
DziEń, Jak i w nOcy.
światła rysują przestrzeń emocjonalną domu, a dzięki 
systemowi Plana przestrzeń ta staje się inteligentna. 
Łagodne, intensywne, awaryjne, sygnalizacyjne, automatyczne 
- teraz mogą Państwo zarządzać oświetleniem z dowolnego 
miejsca i w dowolnym momencie, w zależności od własnych 
potrzeb i preferencji. również w ciemności lub podczas awarii 
zasilania.

lights everywhere
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TORCIA, wyjmowana latarka.
zapala się natychmiast w razie awarii energii i pełni 
funkcję przenośnej latarki, dzięki której można się 
bezpiecznie poruszać również w ciemności. 
Po przywróceniu zasilania wystarczy odłożyć ją 
na miejsce, podłączyć do dowolnego gniazdka, aby 
zawsze była pod ręką.

Podświetlane kontrolki.
Pojedyncze, podwójne lub 
pryzmatyczne - sygnalizują 
otwartą bramę lub niezgaszone 
światło zewnętrzne.

Światła modułowe.
Lampy oparte na technologii 
LED, idealnie nadają się do 
sygnalizacji, zapalają się 
automatycznie w razie awarii lub 
gdy Państwo sobie tego życzą.

Lampa awaryjna.
zapala się błyskawicznie w przypadku braku prądu. 
a po usunięciu awarii wyłącza się automatycznie.

światŁa



PrzyJEMnOść wybOru 
ODPOwiEDniEJ atMOsfEry 
PODkrEśLaJącEJ każDą chwiLę 
Dnia.
Plana zmienia dom w oazę dobrego samopoczucia: 
począwszy od porannego budzika po temperaturę, która 
wita Państwa po powrocie do domu. teraz mogą 
Państwo zaprogramować klimat każdego pomieszczenia 
stosownie do własnych preferencją, zarządzać atmosferą 
i modyfikować ją stosownie do okazji i potrzeb.

extra comfort
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Termostat z przełącznikiem.
reguluje temperaturę i kontroluje 
prędkość wentylatorów i grzejników 
konwekcyjnych.

Chronotermostat z 
wyświetlaczem.
zasilany z sieci elektryczną 
- zarządza temperaturą za 
pośrednictwem menu z 
automatycznie wspomaganą 
nawigacją.

Chronotermostat zasilany baterią.
każda pora roku ma swój idealny klimat: czy chodzi 
o lato, czy o zimę, mogą Państwo regulować 
temperaturę zgodnie z własnymi preferencjami.
a wszystko to dzięki prostemu menu i szybkiej 
obsłudze.

Programator czasowy.
światła i system nawadniania 
uruchamiają się o określonych 
godzinach, jeżeli nie ma 
Państwa w domu.

kOMfOrt



DOskOnaŁa JakOść Dźwięku 
rOzchODzącEgO się w każDyM 
POMiEszczEniu.
system zapewniający maksymalną jakość dźwięku 
cyfrowego, zarządzający nawet 4 niezależnymi 
źródłami muzyki, aby można było słuchać muzyki 
klasycznej w kuchni, przebojów pop w pokoju, a radia 
w łazience. kompatybilny z odtwarzaczami MP3, iPod 
oraz iPhone.

personal Sound
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Ekran dotykowy.
Monitorowanie programowania 
muzyki w każdym pomieszczeniu 
jest teraz wyjątkowo proste - 
wystarczy jeden dotyk. 
sterowanie staje się intuicyjne i 
totalne.

Stacja dokująca.
niezależne źródło dźwięku, umożliwiające wyjątkowo łatwe 
podłączenie do systemu odtwarzaczy MP3, iPodów oraz 
iPhonów, zachowując ich główne funkcje odtwarzania i nawigacji. 
umożliwia dostosowanie otoczenia do własnych potrzeb i 
własnych gustów muzycznych.

Dyfuzor.
Do zabudowy - od 3 do 8 modułów 
lub do instalacji natynkowej, z 
zaprogramowanym poziomem 
głośności, z technologią bass reflex 
umożliwiającą odtwarzanie dźwięku 
bez zniekształceń.

Multimedialność.
umożliwiająca podłączenie do 
systemu dowolnego zewnętrznego 
źródła dźwięku, jak również gniazd 
tv, komputera czy usb - w ten 
sposób dom jest zawsze podłączony 
do ulubionych mass-mediów.

brzMiEć



wyrafinOwanE i cichE 
tEchnOLOgiE MOnitOruJą DOM 
24 gODziny na DObę.
Dzięki Planie mogą Państwo spać spokojnie: alarmy 
techniczne uruchamiają się błyskawicznie w przypadku 
ulatniania się gazu, wycieków wody, przepięć, awarii 
zasilania czy usiłowania włamania.
Ponadto dzięki systemowi monitoringu wideo mogą 
Państwo nadzorować każde pomieszczenie domu.

safety firSt!
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Gniazdko z osłonami 
SICURY.
najprostszy mechanizm chroniący 
przed niebezpiecznym kontaktem 
z prądem elektrycznym.

Kamery wideo.
wewnętrzny obwód monitoringu wideo, 
umożliwiający łatwe nadzorowanie 
każdego pomieszczenia domu.

Wykrywacz gazu.
sygnalizuje, blokuje dopływ i uruchamia alarm: 
krótko mówiąc, czuwa dniem i nocą nad Państwa 
bezpieczeństwem. Dzięki wyjątkowo precyzyjnej 
technologii o wyjątkowej czułości na ulatnianie gazu.
Po to, aby mogli Państwo spać bez zmartwień.

Klawiatura cyfrowa.
w celu włączenia, wyłączenia 
lub podziału systemu 
antywłamaniowego na strefy 
wystarczy wprowadzić kod 
dostępu.

bEzPiEczEństwO



uniwErsaLnE systEMy, 
uMOżLiwiaJącE szErOki zakrEs 
instaLacJi.
wszystkie najczęściej stosowane gniazdka w Europie, 
ameryce, afryce i azji: mają Państwo do wyboru płytki 
o wielu wariantach modularności, ze specjalnymi 
odstępami dostosowanymi do instalacji i urządzeń 
zagranicznych. wszystkie rozwiązania Plana 
charakteryzują się wyjątkową elastycznością i 
odpowiadają wymogom dowolnej normy elektrycznej.

around the world
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Normy zagraniczne.
Elementy sterownicze i standardowe gniazdka stosowane 
za granicą w połączeniu z najlepszym włoskim wzornictwem. 
z możliwością rozmieszczenia zarówno w pionie, jak i w 
poziomie.

Modularność.
gniazdka, które dostosowują się do Państwa wnętrz: 
instacje do zabudowy, do instalacji natynkowej, na stole, 
w centralkach i na panelach. również w przypadku 
wyjątkowo niewielkich przestrzeni.

Uniwersalne systemy.
niezależnie od tego, w którym zakątku kuli ziemskiej Państwo 
przebywają, dysponujemy gniazdkami dostosowanymi do 
Państwa potrzeb. ab zaoferować Państwu bezpieczne, 
skuteczne i funkcjonalne systemy w Państwa domu w 
połączeniu z wyjątkową klasą: made in italy, styl cieszący się 
światową sławą, który odnaleźć można we wszystkich 
elementach sterowniczych i gniazdkach.

MięDzynarODOwOść



każDy Punkt OświEtLEniOwy JEst 
uszyty na Miarę i DOstOsOwany 
DO inDywiDuaLnych wyMOgów 
użytkOwnika.
Płytki Plana dostępne są w czterech materiałach oraz w szerokiej 
gamie kolorów, ponadto mogą zostać opatrzone symbolami 
grawerowanymi laserowo. każdy przycisk można dostosować do 
indywidualnych wymogów poprzez opatrzenie go symbolami i 
podświetleniem dziennym i nocnym, dzięki czemu jego funkcja 
jest jeszcze bardziej zrozumiała.

your Style



16

17

Podświetlenia.
w kształcie tarczy, pierścienia lub wybranego symbolu: mogą 
Państwo wybrać wariant najlepiej odpowiadający swoim preferencjom.
Elementy sterownicze będą widoczne zarówno w dzień, jak i w nocy.

Wolność wyboru.
Plana dostosowuje się do 
Państwa upodobań i potrzeb: 
symbole grawerowane laserowo, 
które nie bledną ani nie znikają w 
miarę upływu czasu, zapewniając 
maksymalną wyrazistość.

Elementy sterownicze uszyte na miarę.
zarządzanie całym domem bez wysiłku jest jednym 
z celów, z myślą o których opracowana została 
technologia Plana. właśnie dlatego mają Państwo 
do wyboru elementy sterownicze kołyskowe, na 
podczerwień czy obsługiwane pilotem: po to, aby 
zaoferować każdemu użytkownikowi rodzaj produktu, 
którego potrzebuje.

Biblioteka symboli.
szeroki wybór ikon, począwszy 
od najbardziej minimalistycznych, 
umożliwiający dostosowanie 
przycisków do własnych potrzeb
i jeszcze bardziej ułatwiający 
obsługę elementów 
sterowniczych.

trzy różne rozmiary przycisków, z 
symbolami lub bez, wszystkie z 
możliwością podświetlenia, aby jeszcze 
bardziej dostosować system do 
indywidualnych wymogów użytkownika.

PErsOnaLizacJa



systEM by-ME zarząDza 
każDyM POMiEszczEniEM w 
intELigEntny i PrOsty sPOsób.
Plana “ubiera” by-me, system automatyki domowej 
vimar - łatwą i intuicyjną technologię, umożliwiającą 
skoordynowane zarządzanie światłami, systemami 
automatycznymi, temperaturą, bezpieczeństwem, 
energooszczędnością domu - również 
zdalnie. a dzięki częstotliwości radiowej 
system by-me można zainstalować bez 
konieczności prac murarskich.

home automation



by-me
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Kontrola. 
wystarczy jeden prosty gest, 
aby mieć pod nadzorem cały dom.

Bezpieczeństwo. 
Monitorowanie systemu 
antywłamaniowego i wszystkich 
alarmów.

Komfort.
Dostosowane do indywidualnych 
wymogów zarządzanie temperaturą i 
światłami w każdym pomieszczeniu.

Energooszczędność. 
kontrola zużycia energii, zarządzanie 
energią za pomocą elementów sterowniczy-
ch działających na częstotliwości radiowej.

Komunikacja. 
wbudowane wideofony i zdalne sterowanie przy 
użyciu telefonu komórkowego, smartfonu i tabletu.

Rozpraszanie dźwięku. 
niezależne zarządzanie muzyką
w każdym pomieszczeniu domu.

System By-me.
Łatwe i intuicyjne zarządzanie wszystkimi 
funkcjami za pośrednictwem centralki 
sterującej.



Eleganckie powitanie.
tabliczki wideofonu w dwóch 
wariantach - ze stali nierdzewnej i 
z brązu, obie dostępne w wersji 
matowej lub połyskującej.

Interfon.
Do nawiązania dwukierunkowej komunikacji 
wystarczy naciśnięcie przycisku.

Dialog ze zdalnym sterowaniem.
Dzięki aplikacjom vimar można modyfikować 
funkcje i sterować nimi za pomocą 
komputera, tabletu i smartfona.

Komunikacja.
centralka, stanowiąca serce systemu, umożliwia funkcjom wzajemny 
dialog. Dzięki systemowi by-me zarządzanie scenariuszami, 
systemem antywłamaniowym, klimatem, energooszczędnością, 
wideofonami itp. jest błyskawiczne, intuicyjne, a przede wszystkim 
niezwykle łatwe.
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by-me

Lokalny nadzór.
wystarczy jeden dotyk, aby 
zarządzać światłami, temperaturą 
i scenariuszami pomieszczenia, w 
którym się przebywa.

Uruchamianie scenariuszy.
światła, klimat i systemy 
automatyczne uruchamiane są 
równocześnie jednym przyciskiem.

Energooszczędność.
zarządza podłączonymi urządzeniami, 
aby zapobiec awariom zasilania i 
nadmiernemu zużyciu prądu, zapewniając 
tym samym oszczędność energii.

Kontrola i energooszczędność.
Dzięki wyrafinowanemu, kolorowemu ekranowi dotykowymi 
można z łatwością nadzorować całą automatykę domową. 
wystarczy dotknąć ekranu, aby szybko i wygodnie poruszać 
się po całym domu.



systEM by-cOM kOntrOLuJE i 
kOOrDynuJE wszystkiE 
czynnOści w hOtELach 
i biurach.

building automation

każdy budynek posiada określone właściwości i wymogi, 
z myślą o tym firma vimar stworzyła system automatyki 
by-com, aby poprawić osiągi, komfort i energooszczędność 
w hotelach, biurach, firmach oraz obiektach komercyjnych.

automatyka do budynków
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by-com

Język.
standard knX: najpewniejsze 
połączenie do komunikacji z 
wszystkimi funkcjami.

Dla biur.
Pewny i inteligentny system 
umożliwiający stałą 
komunikację pomiędzy
wszystkimi urządzeniami.

Dla hoteli.
kompletne, wydajne 
i zoptymalizowane 
zarządzanie zapewniające 
nienaganną jakość obsługi.

Oprogramowanie.
well-contact suite: pięć wersji oprogra-
mowania do nadzorowania instalacji.
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by-com

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

Czytnik z transponderem.
umożliwia dostęp tylko do pracowników: 
wystarczy przynieść transpondera karty i 
terminowe diagnozy.

Wykrywacz na podczerwień.
umożliwia włączenie sygnalizacji 
przy przejściu człowieka.

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

Dla biur.
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by-com

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

Elementy sterowania.
wielofunkcyjne, umożliwiają 
sterowanie różnymi funkcjami za 
pomocą tylko jednego urządzenia.

Termostat.
reguluje temperaturę pomieszczenia, 
zapewniając komfort uszyty na miarę. 
teraz można nim zarządzać i 
nadzorować jego stan bezpośrednio 
z recepcji.

Zarządzanie i nadzór.
Dzięki well-contact Plus wszystkie urządzenia występujące w 
pomieszczeniach są pod kontrolą: klient po wejściu znajduje już 
zapalone światła i idealną temperaturę, którą może modyfikować 
według własnego uznanie za pośrednictwem ekranu dotykowego.

Dla hoteli.



Elementy sterowania.
niezależne i personalizowane 
klawisze z symbolami opisującymi 
ich funkcje.

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.

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

Język.



office

client office

basic

client
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by-com

top

oprogramowanie.

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.

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

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.



ObuDOwy isOsEt chrOnią 
systEM PLana PrzED DziaŁaniEM 
czynników zEwnętrznych.
Plana dociera wszędzie - do ogrodu, garażu, pod bramę 
wjazdową czy do piwnicy - w najbezpieczniejszy 
sposób: w obudowach natynkowych iP40 oraz iP55. 
Liczące sobie od 1 do 16 modułów, z pokrywą i 
przejrzystą membraną, urządzenia isoset umożliwiają 
instalację zarówno w kierunku pionowym, jak i 
poziomym.

safe boxeS



isoset
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Obudowa IP40.
szeroka gama modułów, licząca 
sobie aż 16 opcji, umożliwia 
obsługę i zabezpieczenie wielu 
funkcji w jednym punkcie.

Obudowa IP55.
Przejrzysta membrana iP55 chroni element 
sterowniczy przed bezpośrednią stycznością z wodą 
i pyłem. Pokrywa z systemem blokującym ułatwia 
czynności zamykania i otwierania, gwarantując ich 
wyjątkowe bezpieczną obsługę również w 
szczególnych warunkach.

Możliwości instalacji.
Pozioma czy pionowa? Mogą Państwo 
swobodnie wybrać wariant stosownie do 
funkcji oraz przestrzeni, którą Państwo 
dysponują: te same przełączniki i 
urządzenia można instalować w obu 
kierunkach.



OszrOniOnE, bŁyszczącE, 
kLasycznE - ODPOwiEDniE DLa 
każDEgO styLu.
Elegancja metalu, ciepło drewna, nowoczesny 
charakter technopolimeru i świeżość tworzywa reflex: 
każde pomieszczenie ma własny styl, który Plana 
potrafi uwypuklić i podkreślić. Przede wszystkim za 
pomocą materiałów i kolorów: wiele wariantów, które 
zadowolą gusta każdego klienta.

materials & colourS



Reflex
32

33

Drewno naturalne

metal

technopolimer

MatEriaŁy



Reflex

40 Reflex ash

44 Reflex mint 45 Reflex water 46 Reflex cedar 47 Reflex emerald

51 Reflex ruby49 Reflex tobacco 50 Reflex sapphire48 Reflex orange 

41 Reflex snow 42 Reflex air 43 Reflex amber



34

35

74 Pearl nickel 75 Pearl silver 76 antique brass

metal

Drewno

62 Pear-tree 63 cherry61 maple

72 metallized green70 metallized bronze 71 metallized silver

kOLOry

73 metallized blue

81 brushed aluminium



technopolimer

05 black

01 White 02 ivory 03 beige 04 cream

06 Granite white 20 matt silver 21 matt nickel

25 matt gold24 Polished gold23 iridescent brown22 matt champagne

31 ash 32 Fir 33 makoré
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