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Осветление

СМАРТ
СИГУРНОСТ

След автомобилите и мобилните 
   телефони, революцията на автомати-
     зацията на дома ще е следващото нещо,
      което ще се превърне от лукс в необходимост.

Владимир Тодоров, съдружник във �A��S

ЗАЩО АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ДОМА?
Защото дългосрочно намалява разходите.

Защото добавя удобство в дома.

Защото повишава сигурността на дома.



СМАРТ-СЦЕНАРИИ ЗА СИГУРНОСТ

СКАНИРАЙТЕ QR КОДА,
ЗА ДА НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ 

ЗА СЦЕНАРИИТЕ
ЗА УДОБСТВО
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   За да се подсигурят живота и здравето на хората, както и на имуществото сис- 
темите за Умен дом на VAiOS предлагат и т.нар. security scripts (сценарии за сигур- 
ност). Те представляват обединено и синхронизирано действие на системите за 
сигурност (DMS - Danger Management System).

   Всички отговори на “Защо автоматизация на дома/къщата?” могат да се 
открият във “венеца” нa сградната автоматизация, а именно - автоматизира- 
ните сценарии, познати и като смарт хоум скриптовве (smart home scripts).

СКАНИРАЙТЕ QR КОДА,
ЗА ДА НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ 

ЗА СЦЕНАРИИТЕ
ЗА СИГУРНОСТ

СМАРТ-СЦЕНАРИИ ЗА УДОБСТВО
   Автоматизираните сценарии за удобство се делят на:
 сценарии, които следят подпомагат поведението на човека и 
 сценарии,  помагащи за оптимизиране на разходите за
 комунални услуги.

Относно двата типа сценарии подробна информация можете да прочетете
в статияте в сайта ни или да сканирате QR кода със смартфона си.

Сценариите за подпомагане на поведението Ви предоставят удобство с един
 клик, едно чекиране или една гласова команда да задвижите поредица 
 функционалности.
Другата опция за сценариите, свързани с оптимизиране на разходите можете да
 я разгледате по-детайлно по-долу в брошурата.

   Автоматизираните сценарии, предоставящи по-добра сигурност за дома и живе- 
ещите се делят:
 сценарии за превантивна мярка
 сценарии за аварийни ситуации.

Научете повече от статията, посветена на сценариите за сигурност
в блога в нашия сайт или като сканирате QR кода с Вашия смартфон.
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ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ

СКАНИРАЙТЕ QR КОДА
И ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

ЗА ЕНЕРГИЙНИЯ 
МЕНИДЖМЪНТ

Енергийната ефективност на къщата е 
оптимизацията на разходите за комунални услуги.

   Основните принципи, които се следват за оптимизиране на разходите, когато се интегрират автомати- 
зациите, са:
 прекратяване на ползването на консуматори, когато никой не ги ползва;
 оптимизиране потреблението на консуматори за повишаване на ефективността.

   Относно първото най-простичкия пример, които може да се даде, е работата на телевизора без някой да 
му обръща внимание. Същото обаче, може да важи и за осветлението в празно помещение. Авто- 
матизираното изключване на тези неползвани ефективно консуматори, намалява значително разходите 
за домакинството.

   От друга страна постоянното включване и изключване на конкретни консуматори, 
например климатици, може да има точно обратния ефект, поради спецификата на 
работа на самия уред. Знаем, че климатиците основно разходват електроенергия до 
достигане на желаната температура и после консумацията им пада, работейки само 
за поддъжне на желаната температура в помещението. При постоянното включване 
и изключване на такъв тип уред, ние всъщност влизаме в преразход, понеже всеки 
път ще е нужно ектра-потребление за достигане на желаната температура.
   Когато говорим за автоматизация с цел оптимизиране чрез постоянна работа се има 
предвид:
 автоматизирана настройка на температурата според предпочитанията на 
 влизащия в къщата;
 автоматизирано балансиране на разхода според показателите на 
  температурата отвън;
       автоматизирани корекции на температурата на база
              осредняване при повече хора или приоритиране;
      а също и къстъмизиране на всички 
      оптимизации на разхода от  консумато-
      рите.



СКАНИРАЙТЕ QR КОДА,
И НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ ЗА 
ГАРАЖНИТЕ И ПАРКИНГ 

АВТОМАТИЗАЦИИ НА 
ДОМА И БИЗНЕСА
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ПОРТАЛИ И ГАРАЖИ
С УМНО УПРАВЛЕНИЕ

   Сред най-впечатляващите автоматизации, в които участва автоматизаци- 
ята на портала или гаражната врата е така наречения примерен сценарии 
“Прибирам се.” Това е гласовата команда, която собственика подава към умната 
система на дома с обаждане. Следва автоматизирано GPS проследяване на дви- 
жението на автомобила към къщата. При определено разстояние от портала 
или гаражnата врата системата подава сигнал за отваряне за директно па- 
ркране в гаража.

  При автоматизацията на га- 
ражната врата и портала на дома 
управлението може да се случи 
чрез:
 чекиране,
 мобилно приложение,
 камера за разпознаване,
 на автомобилния номер и
 GPS проследяване на 
 автомобила.
   Тези функционалности могат да 
бъдат комбинирани и според 
предпочитанията на клиента.



   По отношение на умното осветление смарт системите
имат редица предимства:
 дистанционен контрол на отделните осветителни 
 тела, а също и наведнъж;
 намялява разхода на електроенергия;
 програмиране на осветлението в различни авто- 
 матизирани сценарии за предоставяне на   
 комфорт
 подобрява сигурността като участва в аварийни 
 автоматизирани сценарии

    Осветлението в умния дома можете да го управлявате 
по няколко начина:
 чрез смарт ключовете
 oт смарт монитора за управление на умния дом
 чрез мобилно приложение или през web-плат- 
 формата, достъпвана през браузъра на 
 компютъра.
 чрез автоматизирани smart home сценарии.
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УМНО ОСВЕТЛЕНИЕ

СКАНИРАЙТЕ QR КОДА,
ЗА ДА ГЛЕДАТЕ ВИДЕО 
ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА 

УМНО ОСВЕТЛЕНИЕ

УМНИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ

СКАНИРАЙТЕ QR КОДА,
ЗА ДА НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА УМНИТЕ ДОМАШНИ 

ЕЛЕКТРОУРЕДИ

   В автоматизацията на дома, смарт управлението на домашните електроуреди в 
това число и електроконтактите, заема ключова позиция. Това е факт, защото тези 
автоматизации дават отговор на въпроса “Изключих ли всичко у дома?”, когато сте 
на 50км от дома, тръгнали на почивка.

   Автоматизациите на електроконтактите и домашните уреди са според възмож- 
ностите:
 на електроуредите - от кое поколение са те, както и
 на електроинсталацията в дома - при изграждане на инсталациите 
 паралелно със системите за умен дом функционалносите могат да бъдат 
 оптимизирани и разширени.



MADE IN

EU
office@veldim.com
0878 310 010 www.veldim.com

КЛИМАТИЗАЦИЯ И ТЕРМОПОМПИ

   В автоматизирането на дома все по-популярно и търсено става автоматизирането 
на климатизацията и вентилацията.
   Именно затова и ние от VAiOS разработихме наш универсален хардуер, чрез които 
можем да управляваме всички типове климатици, според техните функционал-
ности и възможности:
 управление “on/off”
 контрол на температурата
 управление на режимите на работа
 управление посоката на вентилатора

СКАНИРАЙТЕ QR КОДА,
ЗА ДА НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ

ЗА УМНАТА КЛИМАТИЗАЦИЯ
В УМНАТА КЪЩА

УМНА ТЕРМОПОМПА
   Днес едно от най-рентабилните и често изграждани реше- ния 
за климатизация на дома е чрез термопомпа. Съвремен- ния 
комфорт е обвързан все повече с автоматизацията и за тази 
система в къщата. Управлението ѝ може да е на различни нива:
 пускане и спиране - on/off функционалност;
 термоконтрол - управление на термпературата;
 сегметиран контрол - управление според кръговете 
 на отопление и охлаждане;
 включено управление на бойлер или без него и т.н.

Вклюване в
автоматизирани
сценарии.

СКАНИРАЙТЕ QR КОДА,
ЗА ДА ГЛЕДАТЕ ВИДЕО ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 
МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ



СКАНИРАЙТЕ QR КОДА,
ЗА ДА НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ В 
УМНОТО НАПОЯВАНЕ
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СИСТЕМИ ЗА НАПОЯВАНЕ
   Напояването на зелените площи и насаждения в къщата може също да се 
обедини в сградната автоматизация на умния дом. То би могло да се следи и 
контролира по различни показатели и алгоритми:
 На база почасово поливане - софтуер подава сигнал за пускане на напоител- 
 ната системата в определени часове на денонощието.
 На база датчик следящ влажността на почвата - това може да се комбинира 
 и с данни за прогнозата за времето, което се прилага за по-претенциозни 
 насаждения.
 На база алгоритъм на събиране на воден запас и оптималното му разходва- 
 не за напояване (виж примера по-долу)

   Едно от решенията, които VAiOS намери относно задание за напояване бе как да оптимизира 
ресурсите, за да осигури регулярното напояване на обект, изграждан с автоматизация на дома. 
   За къща, разположена в Панчарево предложихме и се изгради система обединяващa пречистени 
отпадни води, както и събираната дъждовна вода. Водата се събира в резервоари до къщата и 
позволява използването ѝ за напояване в по-сухите периоди от годината. Системата разполага със 
софтуер, който следи нивата на резервоарите, за да ползва количествата им рационално. По алго- 
ритъм може да удължи времето и разпредели водния запас, за да обезпечи периода на засушаване. 
   При достигане на определените минимални нива в резервоарите системата подава сигнал, за да 
бъдат предприети действия извън автоматизацията, свързана с напояването.
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ЛУКСЪТ В УМНОТО УПРАВЛЕНИЕ.
МУЛТИМЕДИЯ, SPA, БАСЕЙН дори КИНОСАЛОН

    Заговорим ли за луксозните автоматизации 
на дома, тогава освен удобство, определящ 
фактор е и бюджета. Ако се стремим да пока- 
жем ниво трябва да се обърнем към най-скъ- 
пите и галещи егото автоматизации на умния 
дом.

    Можете да научите повече за автоматизи- 
рането на Мултимедията от приложения QR 
код, водещ към страницата в сайта, но истин-
 ските глезотийки са автоматизации на лич- 
  ния басейн, джакусито, душа и банята, сау-
   ната в дома, дори и киносалона, ако има та-
    къв изграден, той също може да бъде авто- 
    матизиран.

Вие си представяте какво иска да прави. Ние намираме решение как да се реализира.

СКАНИРАЙТЕ QR КОДА,
ЗА ДА НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯТА

НА МУЛТИМЕДИЯТА
В ДОМА
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ОБЕКТИ С УМНО УПРАВЛЕНИЕ,
ИЗГРАДЕНИ ОТ VAiOS

   Повечето от обектите, които изграждаме и внедряваме VAiOS Smart Home тех- 
ника, са с поръчков елемент. Като производител на хардуера и софтуера, ние има- 
ме възможността да предложим функционалности в системата, които са изградени 
конкретно за клиента или биват извадени от един модул и внедрени в друг. Този 
процес значително намалява бюджета, защото спестява разходите за цял допълни- 
телен сегмент от Умния дом, които е нежелан от клиента или неприложим за 

Умен дом на знакова столична улица
(София, България)

Умна къща във вилна зона Панчрево
(София, България)

СКАНИРАЙТЕ QR КОДА,
ЗА ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ 
С ИЗГРАДЕНИТЕ УМНИ 

КЪЩИ ОТ VAiOS

обекта.

   При изграждането на обекта имахме възмож- 
ност да предоставим цялостно обслужване
 от проектирането на системите,
 през изграждането на слаботоковите и 
 силнотоковите системи на обекта
 до съживяването на инсистемата.

   Обектът бе интересен за изграждане, заради домашния киносалон и басейн, освен стандартните 
автоматизации за удобство и сигурност на къщата.

   Моментът, в който решите да автоматизирате някоя част от Вашият дом 
важно е да помислите в перспективата - как може в бъдеще да се обединят 
отделно изгражданите системи както хардуерно, така и софтуерно.
   Често пъти избирайки по-евтината система за автоматизация, която избираме 
да изградим сега ще ни струва по-скъпо в бъдеще, когато се опитаме да обединим 
различните хардуерни инсталации.

Потърсете VAiOS за съвет как да действате!

    В къщата бяха изградени и обединени автоматизирани системи съответно:
     DMS, обединяващ контрол на достъп, алармена система, CCTV.
     Силнотокови аавтоматизирани електроинстаации
     Умно осветление и напояване.

     Последното бе изградено така, че да ползва пречитени отпадни води, 
както и събирана дъждовна вода. Така цялата автоматизация добива екоелемент, защото “рециклира” 
ползвани ресурси.



СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ

В кои направления можем да помогнем с готови
и поръчкови решения в автоматизацията?

Видеонаблюдение
Алармени системи
Озвучаване
Оповестяване
Пожароизвестяване
Пожарогасене
Пожарогасители и 
пожарни кранове
(доставка и поддръжка, 
съгласно ЗМВР)

АВТОМАТИЗИРАН КОНТРОЛ НА ДОСТЪП

Заключващи механизни
Аксесоари за контрол на достъп
Турникети
Видеодомофони и домофонни системи

Контрол на работно време
Контрол на достъп
Бариери и паркинг системи
Контролери 
Четящи устройства

ХАРДУЕРНА ПОДДРЪЖКА НА СИСТЕМИТЕ

Свържете се с нас за да научите повече!

Хардуерна поддръжка по разпределение
Хардуерна поддръжка - тип “Бърза реакция”
Хардуерна поддръжка - тип “Аварийно 
посещение”

VAiOS ДЕЙНОСТИ
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СОФТУЕРНА ПОДДРЪЖКА

АВТОМАТИЗАЦИИ

Системи за сградна автоматизация (BMS)
Система за управление на опасностите (DMS)
Спортни зали, SPA и Фитнес центрове
Хотелски автоматизации и системи
Ресторанти & Заведения
Болнични автоматизации
Индустриална автоматизация

Софтуер за BMS и DMS
ERP софтуер
Софтуер за контрол на работното време 
и достъпа
Софтуер за фитнес и спортни зали
Хотелски софтуер
Софтуер за умен дом и умен офис
Софтуер за паркинги и гаражи

СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ

   Софтуерната поддръжка е услуга пре- 
доставяна от VAiOS, която може да бъде 
договаряна и извършвана по два начина:
 срещу заплащане на месечен
 абонамент,
 след одобрена предоставена
 оферта за извършване на услугата.

SE
CU
RI
TY

COMFORT

BMS

DMS

VAiOS ДЕЙНОСТИ
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