
ЖИЛИЩНА АВТОМАТИЗАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕНАТА ЕВОЛЮЦИЯ ВЪВ ВАШИЯ ДОМ





ЖИЛИЩНАТА АВТОМАТИЗАЦИЯ– 
ТОВА Е ДОМЪТ С BTICINO.

Всеки дом има електрическа инсталация.
Високата технология и лесното управление на 
жилищната автоматизация BTicino My Home 
оптимизира разходите ви за електроенергия.
Стъпка напред във вашия комфорт.
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Радио контрол за 
автоматизация на щорите

Компактна външна цветна 
камера

Axolute високоговорител за 
скрит монтаж

Мултимедиен сензорен дисплей с LCD екран 
10” 16/9

Дистанционно с 4 бутона за 
управление на сценариите



Е С Т Е С Т В Е Н А Т А 
Е В О Л Ю Ц И Я  НА 
СВОБОДАТА.

КОМФОРТ

Събуждате се, вдигате щорите и включвате осветлението с едно единствено 
докосване на iPad –а си.

СИГУРНОСТ

Проверявате пространството извън къщата чрез външните камери. Докато 
релаксирате, гледайки филм, всеки вход и стая в дома ви са защитени.

МУЛТИМЕДИЯ

Включвате любимата си музика, когато сте си вкъщи.

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Програмирате различна температура във всяка стая, в зависимост от ежедневието 
си.

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

Когато сте далече, наблюдавате дома си чрез интернет, през iPad –а си или 
смартфона си.

нов начин на живот, който ви дава възможност да се насладите на дома си.

 За всички вас, които живеете сами и 
прекарвате по-голямата част от времето 
си навън, BTicino My Home прави живота 
ви по-лесен.
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Високоговорител за 
вграждане

Приложение за iPadКлючодържател – 
портативна аларма против 
взлом

Интерфейс за управление с 3,5 инчов сензорен 
дисплей



Е С Т Е С Т В Е Н А Т А 
Е В О Л Ю Ц И Я  Н А 
Ж И В О Т А

КОМФОРТ

Всяка нова утрин, с едно докосване създавате перфектния баланс между естествената и изкуствената 
светлина.

СИГУРНОСТ

Забавлявайте се с приятели, без да се притеснявате за изтичане на вода, газ, или внезапно спиране 
на тока.

МУЛТИМЕДИЯ

Активиране на функциите чрез сензорен дисплай за по-удобно управление.

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Технологиите на Bticinо гарантират спестяване. Консумацията на електроенергия, газ или вода се 
визуализират чрез лесни за разчитане диаграми.

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

Само едно обаждане и дома ви ще е в готовност, когато се приберете. My Homе регулира за вас най-
доброто ниво на осветление, температури и озвучаване.

BTicino My Home: започнете живота си заедно във функционален дом. 

 За вас и новия ви дом, функциите на 
гарантират безгрижие.
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Вътрешна камера с 
двупроводна система

Модул за управление на температурата в 4 
различни зони

Аларма против взлом за 
управление на 4 зони

Локален дисплей



Е С Т Е С Т В Е Н А Т А 
Е В О Л Ю Ц И Я 
Н А  В А Ш Е Т О 
С Е М Е Й С Т В О .

КОМФОРТ

По-голямо семейство означава по-интензивен живот вкъщи. Оставете Bticinо да се погрижи за 
осветлението и щорите. 

СИГУРНОСТ

Домакинската работа и гледането на дете вече не са проблем, можете да наблюдавате как бебето ви 
тихичко спи на видеодисплея или на  смартфона си.

МУЛТИМЕДИЯ

Насладете се на лесното управление на функциите чрез iPad-а или компютъра си.

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Увеличете спестяванията си чрез минимизиране на консумацията на вода, газ и електроенергия.

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

Незабавно предупреждение в случай на инцидент; бързата реакция може да предотврати големи 
проблеми.

BTicino My Home: не се отказвайте от личното си времето. 

 За вас и вашето ново семейство.
Технологията на Bticino се грижи за 
онези, които обичате
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Вътрешна камера с 
двупроводна система

 Axolute whice сензорен 
контрол

Детектор за газ метан с 
оптична и звукова аларма

Bticino приложение за iPad за управление на 
системата MyHome дори от разстояние

Радио дистанционно 
управление за изпращане 
на съобщения в случай на 
проблем



Е С Т Е С Т В Е Н А Т А 
Е В О Л Ю Ц И Я Н А 
СПОКОЙНИЯ ЖИВОТ
BTicino My Home: иновация, гарантираща за вашето спокойствие. 

  За всички вас, за които спокойствието 
и сигурността са приоритет, жилищната 
автоматизация на Bticino е решението, което 
перфектно отговаря на нуждите ви.

КОМФОРТ

Сега, когато имате повече време за себе си, най-добре ще се възполвате от лесните функции на My 
Home.

СИГУРНОСТ

Насладете се на играта с вашите внуци, докато Bticino защитава дома ви.

МУЛТИМЕДИЯ

Наглеждайте внуците си чрез 10” сензорен екран, знаейки че вашите обичани същества могат да 
наблюдават всички стаи в къщата от техния iPad.

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Настройте  оптималната температура  в стаите, в които прекарвате по-голямата част от времето си.

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

Любимите ви хора са незабавно уведомени в случай на инцидент.





BTICINO MY HOME 
ЖИЛИЩНА АВТОМАТИЗАЦИЯ
ЦЕННОСТИ СЪЗДАДЕНИ ЗА ВАС

След десет години иновации, повече от 
11 милиона продадени механизми Bticino 
подобри значително комфорта, сигурността, 
мултимедията, енерги-йната ефективност и 
функциите за отдалечено наблюдение.
Резултатът е по – добър живот и настроение в 
дома, с акцент върху красотата и дизайна.



НАШАТА ТЕХНОЛОГИЯ Е 
ВАШИЯ КОМФОРТ
Нашата технология е вашия конфорт. Създавате нужната 
атмосфера само с едно докосване.

Контрол на осветлението. Включете едно или всички осветителни тела в дома ви с един ключ. 
MyHome осветява автоматично движението в дома ви.

Цялостна Автоматизация. Дръпнете пердетата, вдигнете щорите, контролирайте температурата и 
други функции, без усилие.

Озвучителна система. Слушайте вашите любими песни където желаете , използвайки различни 
източници.

Създайте атмосфера. Точното осветление, температура и озвучаване от предварително зададени 
сценарии: релакс, събуждане, напускане на дома или гледане на ТВ , само с едно натискане.

КОМФОРТ



НАШАТА ТЕХНОЛОГИЯ Е 
ВАШАТА СИГУРНОСТ

СИГУРНОСТ

Нашата технология е вашата сигурност. Влизане с взлом, теч на 
газ, спиране на тока ,вече не са проблеми дори когато не сте у 
дома.

Аларма против взлом. Охранява всички помещения и входни точки. Предупредително съобщение до 
телефон, gsm , sms или e-mail се изпраща до посочен номер или e-mail.

Видеонаблюдение. Локално или отдалечено  видеонаблюдение на дома ви през резервиран ТВ 
канал.

Технически аларми. Предупреждение при теч на газ , вода и спиране на тока, действия за изолиране 
на проблемите и обезопасяване.

Автоматичен рестарт / Lifesaving Stop & Go. Автоматичен прекъсвач рестартира след претоварване 
и пренапрежение.



НАШАТА ТЕХНОЛОГИЯ Е 
ВАШАТА МУЛТИМЕДИЯ.
Мултимедийната ни технология ви дава свободата да управлявате 
и контролирате всички жилищни функции от дистанционното, 
Ipad-а или смартфона ви, докато отпочивате пред телевизора

Интерактивен сензорен дисплей. Дисплеи от 1.2 до 10 инча в различни форми са налични за ваше 
удобство

Локален контрол. Вашият iPad се превръща в дистанционно, контролиращо осветлението, щорите, 
пердетата и много други функции.

Мултимедийно съдържание от вашия компютър или снимка от Видео домофона. Тези фунции в 
допълнение на управлението на жилищната автоматизация са налични при 10 инчовия сензорен 
дисплей.

Персонален компютър. Контрол на жилищната автоматизация чрез вашия персонален компютър.

МУЛТИМЕДИЯ



НАШАТА ТЕХНОЛОГИЯ 
Е ВАШЕТО ЕНЕРГИЙНО 
СПЕСТЯВАНЕ
Нашата технология е вашето енергийно спестяване: позволява 
ви да наблюдавате и управлявате  потреблението на ток, газ, 
вода и в същото време да контролирате температурата във всяко 
помещение.

Наблюдението на потреблението намалява с 10% средно загубите. Моментното и осреднено 
потребление може да се наблюдава на сензорния дисплей.

Управлението на електрическото потребление спестява до 30% енергия. Наблюдавайте 
моментната консумация на домашните електрически уреди и предотвратете спиране на тока заради 
претоварване.

Контрол на отоплението.  Постигнете оптимален температурен контрол във всички помещения и 
иделна среда където и когато ви е нужно

Климатизация. Наблюдавайте консумацията на климатиците на своя сензорен дисплей.

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ



Нашата интернет базирана технология  ви позволява да качвате 
и пазите информацията ви и отдалечено да контролирате всички 
жилищни функции, дори когато пътувате. В съответсвие с ISO 
27001 Certification“Information Technology – Security Management 
Systems, гарантиращ най–високо ниво на сигурност.

Аларми и повреди. Предупреждение и управление на проблеми и аварии в
дома: e-mail със снимки при  взлом и / или действия за ограничаване на щетите 
у дома вследствие на електрически или газови аварии, чрез автоматично 
активиране на предпазен прекъсвач и / или автоматизирано отваряне на прозорец 
за проветряване в случай на изтичане на газ.

Активиране на функции на жилищна автоматизация. Показване на изображения 
и управление на предварително зададена функция. Отдалечено управление 
на жилищна автоматизация, също и чрез текстови съобщения за активиране 
на осветлението, активиране на вашите сценарии, контрол на температурата и 
отдалечен преглед на изображение на дисплея или активиране на предварително 
зададени времеви графици.

Отдалечена  проверка на консумацията . Електрическо напрежение, контрол, 
консумация на вода и други комунални услуги в реално време и обобщено, дори и 
с таблет или смартфон.

ОТДАЛЕЧЕН КОНТРОЛ

НАШАТА ОБЛАЧНА 
СТРУКТУРА Е ВАШИЯ 
ОТДАЛЕЧЕН КОНТРОЛ



 

ИНОВАЦИЯТА ВИ 
УЛЕСНЯВА
Сега  начина ви на живот може да бъде подобрен чрез 
просто интегриране на едно или повече автоматични 
решения в електрическата система.

Автоматичните функции на My Home са модулни, 
лесно се надграждат и развиват, което улеснява 
добавянето на нови функции. В зависимост от нуждите 
ви и чувството ви за естетика.





BTICINO MY HOME:
ДОСТЪПНАТА ЖИЛИЩНА 
АВТОМАТИЗАЦИЯ.

Във всяка  легенда има частица истина.
Хората смятат, че жилищната автоматизация е 
съчетание от
скъпи технологии.
 MY HOME е изключение от правилото.
Автоматизираната система на осветлението
в спалнята или хола има цена колкото
на един LED  телевизор.
А системата за озвучаване ще ви струва по-малко от 
СПА уикенд за двама.



ПОЛУЧАВАТЕ ПОВЕЧЕ ПОЛЗВАЙКИ ПРЕДИМСТВАТА НА
БЕЗЖИЧНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ.

Създайте си комфорт. Имате нужда от почивка?
Свалете щорите, намалете осветлението.Променете 
атмосферата в вашето жилище.
Всичко, което трябва да направите е да докоснете с 
пръст един бутон.

Добавете нови функции за автоматизация , без да правите 
допълнителни интервенции и ремонтни работи.
Ключове или други модули за контрол и управление могат да бъдат 
добавени на местата където няма възмоност за окабеляване.
Посредством радио ZigBee, те могат да бъдат управявани 
дистанцонно.  



 

Zigbee wireless technology е безжична връзка свързваща
всички устройства, както в големи стаи така и през 
разделителни стени, като позволява:

Включване и настройване
интензитета на 
светлинния  източник
в едно, няколко или всички 
помещения в дома

Управление на технически 
аларми, за  защита 
на вашия дом
срещу течове на вода, газ 

Автоматизиране 
движението на
щори, тенти, прозорци
и други устройства

Сценариен контрол, 
активиращ много различни 
функции едновременно,
за да се насладите напълно 
на атмосферата на вашия
дом

Ние сме част от “Zigbee ® Alliance”
(http://www.zigbee.org/)



НАЙ-ЛЕСНИЯТ НАЧИН ДА 
ПОДОБРИТЕ ЖИВОТА 

СИ У ДОМА
МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС:

ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 
ЛЕГРАНД БЪЛГАРИЯ

СОФИЯ 1766, МЛАДОСТ 4, 
БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ, 
СГР. 3, ЕТ. 4 ОФИС 405

ТЕЛ. 02 489 9297
ФАКС: 02 489 9470


