
PRZYKŁAD OPRACOWANIA SCHEMATU

INTELIGENTNEJ INSTALACJI 

ELEKTRYCZNEJ

Poznaj koszty zainstalowania systemu w swoim domu. Nasi spe-
cjaliści pomogą ci ustrzec się przed niepotrzebnymi  wydatkami  
i dopilnują, abyś kupił dokładnie to, czego potrzebujesz.

ZESKANUJ KOD
i poznaj szczegóły

Skorzystaj  z możliwości wsparcia ekspertów oraz wielu inspira-
cji i wskazówek. Wszystko to razem pozwoli Ci stworzyć idealny 
inteligentny dom.

wejdź na: www.deimic.pl/dzw
Zarejestruj się i poznaj czekające na Ciebie dodatkowe oferty:

• wycenę Twojej instalacji inteligentnego domu,
• dodatkowe promocje i rabaty,
• demo aplikacji DeimicApp,
• katalog inspiracji,
• katalog dotykowych włączników,
• dokumentację dla wykonawców.

więcej informacji na stronie: 

www.deimic.pl/dzw



Case study
Kosztorysy - ile kosztuje inteligentny dom
Oszczędności, zastawienie

Dlaczego Deimic?

Klienci na całym świecie cenią nas za nieza-
wodność, profesjonalizm i wsparcie, które 
zapewniamy na każdym etapie współpracy. 

Ogromnie cieszą nas wszystkie wyróżnie-
nia i słowa uznania, w tym: tytuł Dobra 
Marka 2019 oraz szczególnie cenny dla fir-
my Złoty Medal Budma 2020.

Deimic jest producentem urządzeń do auto-
matyki budynkowej o kapitale w stu procen-
tach polskiego pochodzenia. Specjaliści pra-
cujący nad systemem Deimic One dbają  
o to, aby produkt był ciągle rozwijany i udoskona-
lany.

Naszym celem jest zawsze dotrzymywać kroku 
zmieniającym się potrzebom klientów i zaspo-
kajać ich, nawet bardzo indywidualne marzenia  
o inteligentnym domu. Dzięki takiej polityce firmy
dajemy gwarancję, że jesteśmy pewnym i solidnym
partnerem, z którym można planować współpracę
na lata. Cieszymy się, że od ponad dekady możemy
prężnie i dynamicznie wypełniać misję tworzenia
produktu przyjaznego dla każdego. www.deimic.pl

W opracowaniu:
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Dlaczego warto wykonać 
instalację inteligentnego domu?
O tym, jak dokładnie chcesz mieszkać, dowiesz się dopiero wtedy, gdy 
spędzisz już trochę czasu w swoim nowym domu. Deimic One jako jedyna 
inteligentna instalacja pozwala wygodnie zmieniać funkcje bez pomocy 
instalatora. W przeciwieństwie do tradycyjnych domów, w naszym możesz 
przetestować wszystkie możliwości i dopiero wtedy wybrać najlepsze. Wiemy, 
że potrzebujesz czasu, aby poznać swoje potrzeby i znaleźć dla nich idealne 
rozwiązania.

Na Deimic One możesz też liczyć w sytuacjach, takich jak dostosowywanie 
dopiero co zamontowanych urządzeń. Zamiast spędzić kilka godzin na współ-
pracy ze specjalistą kalibrującym nowe rolety, przypisz sterowanie nimi do 
jednego włącznika i pozwól fachowcowi pracować bez angażowania Twojej 
osoby. Zajmie Ci to dosłownie chwilę, a zaoszczędzisz mnóstwo swojego czasu.

Do jednej z bardziej praktycznych funkcji naszego systemu inteligentnego 
domu należy sterowanie oświetleniem przez nasze autorskie czujniki ruchu 
sterujące oświetleniem. Są bardzo czułe i świetnie sprawdzają się w miej-
scach, do których wchodzimy tylko na chwilę, zwykle mając wtedy zajęte ręce. 
To bardzo ułatwia korzystanie z garderoby, spiżarni, holu lub nawet łazienki. 
Wystarczy jeden nasz czujnik umieszczony na korytarzu, aby zastąpić nawet 
kilka włączników ulokowanych przy drzwiach.

Z naszą inteligentną instalacją organizacja prac budowlanych staje się bardzo 
prosta. Nie musisz dostosowywać swojego planu dnia do dynamicznie zmie-
niających się planów ekipy budowlanej. Zdalne sterowanie pozwoli Ci wpuścić 
ją na posesję o każdej porze. Dzięki podglądowi monitoringu nie umkną Ci też 
takie sprawy jak: 

- co danego dnia zostało zrobione,
- kiedy przyjechała jaka dostawa,
- o której skończono prace.

Wiesz o wszystkim z pierwszej ręki.

Moduł Inteligentnego domu Deimic One pozwala sterować:

Zalety systemu:
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Przyjazna aplikacja, przyjazny dom

Korzystając z aplikacji DeimicApp, zyskujesz czas, który możesz poświęcić rodzi-
nie, znajomym, swojemu hobby lub przeznaczyć go na wypoczynek. Obojętnie co  
i gdzie robisz oraz jak spędzasz swoje wolne chwile. Z nami zawsze masz pew-
ność, że w Twoim domu wszystko działa, jak należy.

Dzięki DeimicApp możesz łatwo zarządzać domem i przestrzenią wo-
kół niego z dowolnego miejsca na świecie. Wystarczy dostęp do Internetu,  
a bez problemu będziesz mógł zarządzać wszystkimi elementami systemu Two-
jego Inteligentnego Domu.

Główne zalety Inteligentnego Domu Deimic

Sterowanie oświetleniem w domu i ogrodzie

Włączanie i wyłączanie światła to jedna z naj-
częstszych czynności, którą wykonujemy  
w domu. System Deimic One sprawi, że zaosz-
czędzą Państwo na tym zarówno dużo czasu, jak 
i energii elektrycznej. Całkowicie samodzielnie 
można stworzyć różne harmonogramy, np. uru-
chamiania o zmierzchu oświetlenia podjazdu czy 
elewacji, automatycznego włączania oświetlenia 
wieczornego w domu itp. Dzięki czujnikom ruchu 
firmy Deimic korzystanie z włączników nie jest 
konieczne, a wspaniały tryb nocny pozwoli nam 
na swobodne i komfortowe przemieszczanie się 
po domu, tak aby nie zbudzić pozostałych do-
mowników.

Samodzielna konfiguracja systemu

Nasz system to coś więcej niż po prostu automatyka domu. Z nami nowo wybu-
dowany dom będzie zmieniał się razem z domownikami, a wszystko to za sprawą 
niezwykle łatwej konfiguracji systemu. Baw się światłem, twórz zaawansowane 
sceny i konfiguruj dom w dokładnie taki sposób, jaki potrzebujesz! 

Konfiguracja przykładowej sceny składa się z kilku prostych kroków wykona-
nych w aplikacji Deimic App i zajmuje użytkownikowi tylko trzydzieści sekund. 
Przed Państwem jedyny system w Polsce z możliwością zmiany funkcji włącznika 
bezpośrednio za pomocą aplikacji oraz bez konieczności wzywania instalatora 
systemu.

Sterowanie roletami

Rolety, markizy czy żaluzje elewacyjne to 
jedne z najważniejszych ale i najbardziej 
uciążliwych kwestii w późniejszej obsłu-
dze domu. Zadaniem systemu Deimic 
One jest podniesienie komfortu użyt-
kowania domu co przekłada się m. in. 
właśnie na sterowanie roletami. Od teraz 
rolety automatycznie same się podniosą, 
a delikatne promienie słońca spokojnie 
nas rozbudzą. 
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więcej informacji na 
stronie: 

www.deimic.pl/dzw

Główne zalety Inteligentnego Domu Deimic

Sterowanie multimediami

Dzięki systemowi Deimic One możemy sterować wszystkimi multimediami do-
tyczącymi rozrywki. Przemiana salonu w salę kinową lub stadion sportowy to 
żaden problem. Wystarczy włączyć scenę, która gasi światło główne, uruchamia 
światło nastrojowe, zamyka rolety, opuszcza ekran oraz uruchamia projektor. Już 
po chwili można cieszyć się swoim ulubionym filmem w wyjątkowej oprawie.

Funkcja sterowania multimediami polega również na kontrolowaniu działania 
nagłośnienia, wzmacniaczy dźwięku, telewizora itp. Do dyspozycji mamy inte-
gracje z różnego rodzaju portalami internetowymi, a co za tym idzie możliwość 
ustawienia własnego radia, ulubionych list muzycznych i wielu innych.

Symulacja obecności oraz bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo od zawsze było naszym priorytetem! W standardzie każdego systemu Deimic One znaj-
dziemy również takie elementy jak: symulacja obecności domowników, podgląd monitoringu czy rozbu-
dowaną integrację z systemami alarmowymi różnych producentów. Są to elementy znacząco poprawia-
jące nasze bezpieczeństwo, których często próżno szukać w podobnych systemach dostępnych na rynku. 
Symulacja obecności pozwala nam doskonale zaprezentować nasz dom, dokładnie tak jakbyśmy to my 
w nim przebywali. Uruchamiane losowo urządzenia z pewnością odstraszą niejednego włamywacza.

Nasze produkty są również niezwykle mocno rozwinięte pod kątem własnego bezpieczeństwa oraz au-
todiagnostyki. Zdajemy sobie sprawę, że system składający się z modułów zainstalowanych w znacznie 
mniejszej rozdzielni elektrycznej niż dotychczas, wymaga od jego twórców bardzo dokładnej analizy 
pracy. To właśnie dlatego system Deimic One jest jednym z najlepiej zabezpieczonych systemów pod 
tym względem na świecie.

Najpopularniejsze funkcje systemu Inteligentnego Domu 
Deimic One to:

• sterowane oświetlenie wewnętrznym i zewnętrznym
czujnikami lub harmonogramami,

• zdalne wyłączanie urządzeń, o których zapomniało
się przed wyjściem z domu,

• sterowanie intensywnością oświetlenia,
• sterowanie temperaturą,
• optymalizacja pracy rekuperacji i klimatyzacji.
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Okiem eksperta
Dom z Charakterem to piękny i nowoczesny projekt, który za sprawą przemyślanej koncepcji daje się  
w łatwy i efektowny sposób zaaranżować. Aby podkreślić jego potencjał, doradziłem naszym 
klientom powiązanie gry świateł o różnej temperaturze barw z gotowymi propozycjami scenariuszy 
użytkow-nika (np. scena kina domowego lub romantycznej kolacji). Jako bardzo praktyczne 
rozwiązanie zasuge-rowałem też zastosowanie pasków LED o zmiennym natężeniu w ramach 
oświetlenia nocnego.
Moim głównym celem było wykorzystanie  
w tym projekcie jak największej ilości możli-
wości, które daje inteligentna instalacja. Dom 
został więc podzielony na 10 różnych stref,  
w których możemy kontrolować temperaturę w 
zależności od naszych preferencji. 

Zgodnie z oczekiwaniami klientów, system zo-
stał powiązany z bramami oraz furtką. Dzięki 
temu mają oni dostęp do bardzo przydatnych 
funkcji zdalnego otwierania bram oraz automa-
tycznego oświetlenia podjazdu. To praktyczne 
rozwiązanie szczególnie, gdy wraca się do domu 
już po zapadnięciu zmroku. 

Ze względu na obecność okien dachowych, za-
sugerowałem klientom zamontowanie dodat-
kowego czujnika deszczu. Dzięki temu można 
spokojnie zostawić otwarte okna na poddaszu, 
ponieważ system automatycznie je zamknie, gdy 
tylko wykryje, że zaczyna padać.

Na kolejnych stronach znajdziecie Państwo opis 
realizowanego projektu wraz z rysunkami obra-
zującymi rozmieszczenie elementów sterowa-
nych. Ponieważ Deimic One jest systemem prze-
wodowym, wyszczególniłem również typy oraz 
ilości zastosowanych przewodów. Liczę, że ten 
projekt przypadnie Państwu do gustu i wspólnie 
stworzymy kolejny inteligentny dom.

Paweł Wierzbowski

OKABLOWANIE OŚWIETLENIA

• w przypadku gdy chcemy podłączyć jeden
obwód światła 230V z rozdzielni prowa-
dzimy bezpośrednio do obwodu przewód
3x1.5mm2;

• w sytuacji gdy mamy w pomieszczeniu
dwa obwody oświetlenia 230V możemy do
pierwszego obwodu poprowadzić przewód
4x1.5mm2, a następnie połączyć obwody
przewodem 3x1.5mm2 za pomocą kostki łą-
czeniowej;

• podobnie możemy zrobić w przypadku gdy
w pomieszczeniu mamy trzy obwody oświe-
tleniowe 230V. Do pierwszego obwodu pro-
wadzimy przewód 5x1.5mm2, a następnie
łączymy obwody przewodem 3x1.5mm2 za
pomocą kostki łączeniowej;

• w przypadku gdy do systemu podłączamy
obwody oświetlenia 230V o dużym poborze
mocy (powyżej 1kW) okablowanie należy
wykonać bezpośrednio z rozdzielni elek-
trycznej przewodem podanym w dokumen-
tacji lampy; w tym przypadku na jednym
przewodzie nie łączymy kilku obwodów
oświetlenia;

• do obwodów umieszczonych w ogrodzie
prowadzimy kable ziemne 3x1.5mm2 bez-
pośrednio z rozdzielni elektrycznej lub
z rozdzielni ogrodowej;

OKABLOWANIE OŚWIETLENIA LED 12 lub 24V  

• wszystkie obwody oświetlenia LED muszą
być prowadzone bezpośrednio z rozdzielni
elektrycznej przewodem 4x2.5mm2. Prze-
wód 4x2.5mm2 stosujemy z dwóch powo-
dów:

• na takim kablu możemy podłączyć pa-
sek ledowy RGB;

• w przypadku bardzo długich i mocnych
taśm LED zasilamy ją z obu stron uży-
wając po jednej parze przewodów na
każdy koniec paska LED;

• zasilacze do oświetlenia LED będą znajdo-
wały się w rozdzielni elektrycznej;
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OKABLOWANIE POMPY CWU, OBIEGOWEJ CO  

• jeśli hydraulik przewidział w układzie pom-
pę Ciepłej Wody Użytkowej, należy do niej
doprowadzić bezpośrednio z rozdzielni
elektrycznej przewód 3x1.5mm2;

• jeśli hydraulik przewidział w układzie pom-
pę obiegową CO, która ma być sterowana
z systemu DEIMIC, należy do niej doprowa-
dzić bezpośrednio z rozdzielni elektrycznej
przewód 3x1.5mm2;

OKABLOWANIE ROZDZIELNI OGRODOWEJ  

• rozdzielnia ogrodowa służy do podłączenia
oświetlenia ogrodu, podlewania i innych
elementów umieszczonych w ogrodzie, któ-
re wymagają zasilania; jest to idealne roz-
wiązanie z uwagi na możliwość podłączenia
dodatkowych elementów ogrodu bez inge-
rencji w instalację domową;

• rozdzielnia ogrodowa powinna być umiesz-
czona na zewnętrznej ścianie domu w ele-
wacji lub w ogrodzie, tak aby można było
z niej łatwo doprowadzić kable do oświetle-
nia ogrodu oraz podlewania;

• do rozdzielni ogrodowej bezpośrednio
z rozdzielni elektrycznej doprowadzamy
przewód 5x4mm2 oraz cztery przewody UTP
5e, jeśli rozdzielnia umieszczona zostaje w
ogrodzie przewody te muszą być kablami
ziemnymi;

OKABLOWANIE ROLET OKIENNYCH,  
DACHOWYCH, MARKIZ i ŻALUZJI ELEWACYJNYCH  

• do każdej rolety należy doprowadzić bez-
pośrednio z rozdzielni przewód 4x1.5mm2
i połączyć go z przewodem od rolety zacho-
wując kolorystykę żył;

• rolet nie można ze sobą łączyć, każda musi
schodzić bezpośrednio do rozdzielni elek-
trycznej;

• w przypadku gdy rolety będą zamontowa-
ne w późniejszym etapie przewody do rolet
należy wyprowadzić nad nadproże okna;

OKABLOWANIE WŁĄCZNIKÓW, 
PANELI DOTYKOWYCH  

• do włączników NIE DOPROWADZAMY zasi-
lania 230V tylko przewód UTP 5e

• do każdego włącznika bezpośrednio z roz-
dzielni elektrycznej doprowadzamy prze-
wód UTP 5e (100% miedź, pod żadnym
pozorem nie można stosować przewodów
stalowych miedziowanych – jeśli takie zo-
staną położone będą musiały być wymie-
nione na przewody miedziane);

• na jednym przewodzie możemy podłączyć
maksymalnie 6 przycisków;

• w przypadku gdy w danym włączniku będzie
mierzona temperatura na jednym przewo-
dzie UTP 5e możemy podłączyć maksymal-
nie 4 przyciski;

• w przypadku włączników w salonie zaleca-
ne jest ułożenie dwóch przewodów UTP 5e;

• w wyjątkowych sytuacjach, gdy mamy gru-
pę włączników (gdzie w każdym planujemy
maksymalnie dwa przyciski), możemy po-
prowadzić bezpośrednio z rozdzielni elek-
trycznej przewód do pierwszego włącznika,
a następnie mostkiem UTP 5e do kolej-
nego, w ten sposób łączymy maksymalnie
3 włączniki;

OKABLOWANIE GNIAZD STEROWANYCH  

• wszystkie obwody gniazd sterowanych mu-
szą być prowadzone bezpośrednio z roz-
dzielni elektrycznej przewodem 4x2.5mm2;

• jeśli inwestor nie wie które gniazda mają
być sterowane możemy gniazda w każdym
pokoju okablować przewodem 4x2.5mm2
zamiast 3x2.5mm2; to pozwoli nam aby na
jednej żyle stale było napięcie 230V, a na
drugiej żyle będziemy to napięcie podawać
z systemu;
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OKABLOWANIE CZUJNIKÓW TEMPERATUR  

• czujniki temperatury umieszczamy zazwy-
czaj we włącznikach;

• jeśli inwestor chce umiejscowić czujnik tem-
peratury w innym miejscu, należy doprowa-
dzić do tego miejsca przewód UTP 5e i obsa-
dzić w tym miejscu puszkę fi60;

OKABLOWANIE CZUJNIKÓW RUCHU  

• do czujników ruchu NIE DOPROWADZAMY
zasilania 230V tylko przewód UTP 5e

• do każdego czujnika bezpośrednio z roz-
dzielni elektrycznej doprowadzamy prze-
wód UTP 5e (100% miedź, pod żadnym
pozorem nie można stosować przewodów
stalowych miedziowanych – jeśli takie zo-
staną położone będą musiały być wymie-
nione na przewody miedziane);

• w wyjątkowych sytuacjach gdy mamy czuj-
niki ruchu sterujące oświetleniem umiesz-
czone koło siebie, możemy poprowadzić
bezpośrednio z rozdzielni elektrycznej
przewód do pierwszego włącznika, a na-
stępnie mostkiem UTP 5e do kolejnego. W
ten sposób łączymy maksymalnie 3 czujniki
ruchu;

OKABLOWANIE CZUJNIKÓW ZALANIA  

• do czujników zalania NIE DOPROWADZAMY
zasilania 230V tylko przewód UTP 5e

• do każdego czujnika bezpośrednio z roz-
dzielni elektrycznej doprowadzamy przewód
UTP 5e (100% miedź, pod żadnym pozorem
nie można stosować przewodów stalowych
miedziowanych – jeśli takie zostaną położo-
ne będą musiały być wymienione na prze-
wody miedziane!);

• w wyjątkowych sytuacjach gdy mamy czuj-
niki umieszczone koło siebie, możemy po-
prowadzić bezpośrednio z rozdzielni elek-
trycznej przewód do pierwszego włącznika,
a następnie mostkiem UTP 5e do kolejne-
go; w ten sposób łączymy maksymalnie
3 czujniki;

OKABLOWANIE CZUJNIKÓW DYMU/POŻARU  

• do czujników dymu/pożaru NIE DOPROWA-
DZAMY zasilania 230V tylko przewód UTP 5e

• do każdego czujnika bezpośrednio z roz-
dzielni elektrycznej doprowadzamy przewód
UTP 5e (100% miedź, pod żadnym pozorem
nie można stosować przewodów stalowych
miedziowanych – jeśli takie zostaną położo-
ne będą musiały być wymienione na prze-
wody miedziane!);

• w wyjątkowych sytuacjach gdy mamy czuj-
niki umieszczone koło siebie, możemy po-
prowadzić bezpośrednio z rozdzielni elek-
trycznej przewód do pierwszego włącznika,
a następnie mostkiem UTP 5e do kolejne-
go. W ten sposób łączymy maksymalnie
3 czujniki;

OKABLOWANIE CZUJNIKA DESZCZU  

• do czujników deszczu NIE DOPROWADZA-
MY zasilania 230V tylko przewód UTP 5e

• do czujnika bezpośrednio z rozdzielni elek-
trycznej doprowadzamy przewód UTP 5e
(100% miedź, pod żadnym pozorem nie
można stosować przewodów stalowych
miedziowanych – jeśli takie zostaną po-
łożone będą musiały być wymienione na
przewody miedziane!);

• przewód do czujnika deszczu musi być wy-
prowadzony tak, aby można było wystawić
czujnik bezpośrednio na deszcz, a jedno-
cześnie, aby nie było trzeba wchodzić na
dach w celu jego montażu (nie umieszcza-
my go na dachu, kominie tylko maksymal-
nie na 3m wysokości tak aby można było go
zamontować z drabiny);
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OKABLOWANIE WIDEODOMOFONU   

• do kasety zewnętrznej wideodomofonu
bezpośrednio z rozdzielni elektrycznej do-
prowadzamy dwa przewody UTP 5e żelo-
wane (100% miedź, pod żadnym pozorem
nie można stosować przewodów stalowych
miedziowanych – jeśli takie zostaną po-
łożone będą musiały być wymienione na
przewody miedziane);

• do centralki wewnętrznej wideodomofonu
bezpośrednio z rozdzielni elektrycznej do-
prowadzamy dwa przewody UTP 5e (100%
miedź, pod żadnym pozorem nie można
stosować przewodów stalowych miedzio-
wanych – jeśli takie zostaną położone będą
musiały być wymienione na przewody mie-
dziane);

OKABLOWANIE DO SIECI LAN I ALARMU  

• do centrali alarmowej bezpośrednio z roz-
dzielni elektrycznej doprowadzamy prze-
wód UTP 5e (100% miedź, pod żadnym
pozorem nie można stosować przewodów
stalowych miedziowanych – jeśli takie zo-
staną położone będą musiały być wymie-
nione na przewody miedziane);

• do szafy sieci komputerowej LAN (miejsce
ustawienia routera do Internetu) bezpo-
średnio z rozdzielni elektrycznej doprowa-
dzamy przewód UTP 5e (100% miedź, pod
żadnym pozorem nie można stosować prze-
wodów stalowych miedziowanych – jeśli
takie zostaną położone będą musiały być
wymienione na przewody miedziane);

OKABLOWANIE ZAWORU ODCINAJĄCEGO WODĘ 

• jeśli hydraulik przewidział w układzie zawór
odcinający wodę, który ma być sterowany
z systemu DEIMIC, należy do niego dopro-
wadzić bezpośrednio z rozdzielni elektrycz-
nej przewód 4x1.5mm2;

Wejdź na: www.deimic.pl/dzw:
- wycena Twojej instalacji inteligentnego domu,

- dodatkowe promocje i rabaty,
- demo aplikacji DeimicApp.

OKABLOWANIE ROZDZIELACZY CO  

• do każdej skrzynki rozdzielacza CO nale-
ży doprowadzić bezpośrednio z rozdzielni
elektrycznej dwa przewody 4x1.5mm2;

• jeśli obok siebie są dwie skrzynki rozdziela-
cza CO, to należy do każdej z nich doprowa-
dzić bezpośrednio z rozdzielni elektrycznej
dwa przewody 4x1.5mm2;

• jeśli w rozdzielaczy CO będzie zamontowa-
na pompa mieszacza lub pompa obiegowa,
należy dodatkowo doprowadzić (bezpo-
średnio z rozdzielni elektrycznej) do niej
przewód 3x1.5mm2;
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Typ przewodu Liczba przewodów Sumaryczna długość *Średni koszt netto

YDYP-3x2.5 2 21 m 43,05 zł

Zestawienie ilości przewodów:

Typ przewodu Liczba przewodów Sumaryczna długość *Średni koszt netto

UTP5e 100% Cu 9 104 m 72,80 zł
YDYP-3x1.5 2 17 m 22,10 zł

UTP5e 100% Cu 
żelowany 2 34 m 35,70 zł

YKY-3x1.5 1 16 m 24,80 zł
YKY-5x4 1 12 m 72,00 zł

Dodatkowe przewody nie ujęte na rysunkach:

Gniazdka - parter:

Czujniki ruchu sterujące oświetleniem - parter, poddasze:

 Hydraulika - parter, poddasze:

Rolety okienne oraz dachowe - parter, poddasze:

Światła i włączniki - parter, poddasze:

Typ przewodu Liczba przewodów Sumaryczna długość *Średni koszt netto

UTP5e 100% Cu 11 130 m 91,00 zł

Typ przewodu Liczba przewodów Sumaryczna długość *Średni koszt netto

YDYP-3x1.5 43 393 m 510,90 zł
YDYP-2x2.5 7 68 m 108,80 zł
YDYP-4x1.5 3 40 m 78,00 zł
YKY-3x1.5 2 32 m 49,60 zł

UTP5e 100% Cu 25 278 m 194,60 zł

Typ przewodu Liczba przewodów Sumaryczna długość *Średni koszt netto

YDYP-4x1.5 21 279 m 544,05 zł

Typ przewodu Liczba przewodów Sumaryczna długość *Średni koszt netto

YDYP-3x1.5 2 14 m 18,20 zł
YDYP-4x1.5 6 30 m 58,50 zł

Rozdział energii elektrycznej.
Rozdział linii zasilającej na poszczególne obwody nastąpi 
w rozdzielni elektrycznej o wielkości określonej w projek-
cie, przewiduje się jej wykonanie jako rozdzielni natyn-
kowej. W przypadku ogrzewania domu pompą ciepła lub  
za pomocą pieca gazowego o zamkniętej komorze spa-
lania, rozdzielnię należy umieścić w kotłowni bądź 
garażu. W przypadku gdy dom ogrzewany jest pali-
wem stałym, piecem gazowym lub piecem gazowym  
o otwartej komorze spalania rozdzielnię elektryczną na-
leży umieścić w wiatrołapie bądź garażu.

Wszystkie obwody oświetleniowe, rolet, żaluzji ele-
wacyjnych, ogrzewania, włączników, pomp i zaworów 
muszą być prowadzone bezpośrednio z rozdzielni elek-
trycznej. 

UWAGI: 

*Średnie ceny zostały wyliczone na podstawie cennika
hurtowni elektrycznych na dzień 15.06.2020r.

Przedstawione opracowanie instalacji inteligentnej nie 
stanowi projektu instalacji elektrycznej, wymaganej 
przepisami budowlanymi. Do projektu budowlanego na-
leży załączyć podstawowy projekt instalacji elektrycznej 
dołączony do projektu domu. 
Przedstawione opracowanie instalacji inteligentnej 
zostało przygotowane na bazie standardowego pro-
jektu instalacji elektrycznej wchodzącego w skład 
dokumentacji domu typowego. Zmiany w dokumen-
tacji typowej mogą wymagać adaptacji niniejsze-
go opracowania. W takiej sytuacji prosimy o kontakt  
z naszym działem technicznym pod numerem telefonu 
+48 660 192 052.
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Liczba wejść do podłaczenia włączników:
Liczba sterowanych świateł w domu:
Sterowania oświetleniem ogrodu:
Liczba obwodów sterowania oświetleniem pasków LED
(12V lub 24V) z płynną regulacją jasności: 
Liczba rolet:
Liczba bram oraz furtek:
Liczba stref ogrzewania:
Liczba czujników ruchu:
Liczba sterowalnych gniazdek elektrycznych:
Liczba sekcji nawadniania ogrodu:
Sterowanie rekuperatorem:
Sterowanie alarmem:
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Case study

Kosztorys - ile kosztuje inteligentny dom?

Wariant I (bez rolet)

MOŻLIWOŚCI STEROWANIA DOMEM:
• dowolny, tradycyjny przycisk mechaniczny;
• dedykowany włącznik dotykowy Deimic;
• telefon oraz tablet wyposażony w aplikację DeimicApp;
• sceny użytkownika tworzone przy pomocy DeimicApp;

• głosowo (za pomocą Siri Shortcuts);
• zdalnie przez internet;
• automatyczne czujniki ruchu sterujące oświetleniem.

W Kalkulacji zestawu urządzeń systemu Deimic One przyjęto następujące założenia:

System Deimic One to jeden z najbardziej niezawodnych produktów na rynku. Bezpieczeństwo gwa-
rantują najlepsze podzespoły, tryby ochronne oraz bogate doświadczenie twórców systemu, a niezwy-
kle istotny jest fakt, że produkt powstał w Polsce, dzięki wiedzy i doświadczeniu polskich inżynierów!

Nazwa Ilość sztuk Cena jedn. netto Wartość netto

DEIMIC One Master 1 9 990 zł 9 990 zł

Czujnik temperatury 5 79 zł 395 zł

Moduł Garden 1 295 zł 295 zł

SUMA: 10 680zł
Zaletą systemu Deimic w porównaniu do konkurencyjnych systemów są wbudowane funkcjonalności 

za które w konkurencyjnych systemach często pobierane są dodatkowe opłaty.

SYSTEM DEIMIC
Konfiguracja funkcji włączników z telefonu BEZCENNE
Aplikacja mobilna na urządzenia Android i Apple GRATIS
Siri  (sterowanie glosem) GRATIS
Skrypty java script GRATIS
Komunikacja z innymi urządzeniami po TCP GRATIS
Zdalne sterowanie systemem przez Internet 0 zł
Moduł do komunikacji modbus RTU 0 zł
Moduł do sterowania alarmem 0 zł
Powiadomienia push i email 0 zł
Pogodynka 0 zł
Multimedia (yamaha, sonos) 0 zł
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Liczba wejść do podłaczenia włączników:
Liczba sterowanych świateł w domu:
Sterowania oświetleniem ogrodu:
Liczba obwodów sterowania oświetleniem pasków LED
(12V lub 24V) z płynną regulacją jasności: 
Liczba rolet:
Liczba bram oraz furtek:
Liczba stref ogrzewania:
Liczba czujników ruchu:
Liczba sterowalnych gniazdek elektrycznych:
Liczba sekcji nawadniania ogrodu:
Sterowanie rekuperatorem:
Sterowanie alarmem:
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Zaletą systemu Deimic w porównaniu do konkurencyjnych systemów są wbudowane funkcjonalności 
za które w konkurencyjnych systemach często pobierane są dodatkowe opłaty.

SYSTEM DEIMIC
Konfiguracja funkcji włączników z telefonu BEZCENNE
Aplikacja mobilna na urządzenia Android i Apple GRATIS
Siri  (sterowanie glosem) GRATIS
Skrypty java script GRATIS
Komunikacja z innymi urządzeniami po TCP GRATIS
Zdalne sterowanie systemem przez Internet 0 zł
Moduł do komunikacji modbus RTU 0 zł
Moduł do sterowania alarmem 0 zł
Powiadomienia push i email 0 zł
Pogodynka 0 zł
Multimedia (yamaha, sonos) 0 zł

Kosztorys - ile kosztuje inteligentny dom?

Wariant II (z roletami)
W Kalkulacji zestawu urządzeń systemu Deimic One przyjęto następujące założenia:

Nazwa Ilość sztuk Cena jedn. netto Wartość netto

DEIMIC One Master 1 9 990 zł 9 990 zł

DEIMIC One Expander 1 6 890 zł 6 890 zł

Czujnik temperatury 5 79 zł 395 zł

Czujnik Ruchu DMS-360 5 229 zł 1 145 zł

Moduł Garden 1 295 zł 295 zł

SUMA: 18 715 zł

Wejdź na: www.deimic.pl/dzw:
- wycena Twojej instalacji inteligentnego domu,

- dodatkowe promocje i rabaty,
- demo aplikacji DeimicApp.
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Lista produktów, których nie musimy kupować 
dzięki zastosowaniu systemu Deimic One

Rolety dla wariantu II: 
Koszt zakupu w przypadku braku modułu DEIMIC

Ilość sztuk Cena jedn. Wartość DEIMIC ONE
Bramka do sterowania przez Internet 1 1 399 zł 1 399 zł 0 zł
Dopłata do silnika radiowego 14 353 zł 4 942 zł 0 zł
Włącznik naścienny, bezprzewodowy 9 159 zł 1 431 zł 0 zł
Pilot grupowy do sterowania roletami 1 815 zł 815 zł 0 zł

Suma oszczędności 
na zewnętrznym systemie sterowania roletami: 8 587 zł 0 zł

Ogrzewanie dla wariantu I i wariantu II: 
Koszt zakupu w przypadku braku modułu DEIMIC

Ilość sztuk Cena jedn. Wartość DEIMIC ONE
Listwa rozdzielacza centralnego ogrzewania 2  440 zł 880 zł 0 zł
Czujnik temperatury 5 89 zł 445zł 0 zł
Bramka internetowa do zdalnej kontroli systemu 1 482 zł 482 zł 0 zł
Panel kontrolny zarządzania temperaturą 1 550 zł 550 zł 0 zł

Suma oszczędności
na zewnętrznym systemie sterowania ogrzewaniem: 2 357 zł 0 zł

Całkowita suma  oszczędność 
dla wariantu II wynosi:

realny koszt systemu DEIMIC ONE to:

18 715 zł - 10 944 zł = 7 771 zł

Całkowita suma oszczędność 
dla wariantu I wynosi: 2 302 zł realny koszt systemu DEIMIC ONE to:

10 680 zł - 2 357 zł = 8 323 zł

Oszczędności, zastawienie

Realny koszt systemu Deimic One jest dużo niższy dzięki szere-
gu oszczędności, które wynikają z brak zakupu innych niezbęd-
nych  elementów do prawidłowego  funkcjonowania  Twojego 
domu.

Średnie ceny na podstawie cennika hurtowni elektrycznych na dzień 15.06.2020r.

Zapytaj eksperta: tel. +48 886 660 909
lub wejdź na: www.deimic.pl/dzw

Pamiętaj, 
automatyka Deimic zastępuje i wygodnie łączy elementy, 
o których obecność w swoim domu i tak musiałbyś zadbać.

(2 357 zł + 8 587 zł)
10 944 zł
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