
Na prvé prie ky požiadaviek udí na bývanie sa 
dostáva zdravé životné prostredie bez stresu, kto-
ré okolo nás v meste i v práci vieme ovplyvni  
len minimálne, ale to domáce je v našich rukách, 
a tých 40 % života, ktoré priemerne prežijeme 
doma, môžeme významne ovplyvni . Žijeme rých-
ly život a na všetko máme málo asu, ale unáhlené 
rozhodnutia a prehnaná dôvera v krásne vyzerajú-
cu vizualizáciu nepraktického objektu s obrovský-
mi zaskleniami nás môžu obra  o kvalitné bývanie. 
Áno, vždy platilo pravidlo «dvakrát meraj a raz 
strihaj». Platí aj dnes, o to viac v aka tomu, že tých 
možností, o všetko je možné v dome inštalova , je 
ve mi ve a a stále prichádzajú nové. Kto sa v tom 
má vyzna , kto poradí správne?

Hovorí sa, že až ten tretí dom, ktorý lovek za svoj 
život postaví, je naozaj dobrý. Máme však to ko 
asu, aby sme to skúšali trikrát? Práve na to slúži 

skúsenos  odborníkov z firiem, ktoré majú za sebou 
nielen projektovanie a výstavbu, ale aj servis už po-
stavených domov, neboja sa používa  nové riešenia, 
ale majú veci odskúšané. Rozsah kompetencií firmy, 
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MEDIA CONTROL
Je ideálny dom 
aj inteligentný?

Každému sa pá i nie o iné, aj ke  na otázky, 
i by mal by  zdravý, príjemný na bývanie, 

úsporný a bezpe ný, odpovieme všetci rovnako. 
Ke  pridáme komfort, luxus a «high-tech» 

novinky, potom je to ideálny inteligentný dom.
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POSTUP REALIZÁCIE IDEÁLNEHO 
INTELIGENTNÉHO DOMU
konzultácie investora s architektom, stavebnou firmou a koordinátorom technológií
spracovanie kvalitnej a detailnej projektovej dokumentácie
systematický dozor a spolupráca všetkých dodávate ov po as realizácie výstavby
odladenie všetkých technológií v objekte pomocou riadiaceho systému
dlhodobý servis a správa systémov a zariadení na dia ku

SPOLO NOS  MEDIA CONTROL, SPOL. S R. O.
dvanás  rokov skúseností s projektovaním, výstavbou a servisom inteligentných domov
špi kové realizácie a nasadenie najmodernejších technológií
doh ad nad všetkými technologickými a technickými as ami dodávok
koordinácia prác subdodávate ov a sú innos  so stavebnou firmou
jeden partner a garant pre investora za všetky technologické subdodávky
jedno servisné kontaktné miesto

ktorej je možné dôverova , sa dá rozdeli  na dve sku-
piny. Po prvé: mala by ma  realiza né skúsenosti a za 
sebou hotové funk né objekty. A po druhé: musí 
ma  dokonalý preh ad o nových riešeniach a pozna  
technické súvislosti jednotlivých technológií.

Viac ako akéko vek reklamné materiály i webové 
stránky hovorí za spolo nos  Media Control realita, 
za ktorou sú desiatky hotových a funk ných objek-
tov na bývanie. Výnimo ným po inom firmy bola 
realizácia prvého inteligentného demonštra ného 
nízkoenergetického domu «iDOM», ktorý vyhral 
nieko ko domácich, ale aj zahrani ných ocenení. 
V kategórii inteligentných reziden ných objektov 
získal doteraz ako jediný dom z bývalej východnej 
Európy prvenstvo v regióne EMEA (v roku 2007). 
Spolo nos  Media Control sa špecializuje na integ-
rované riadiace systémy Crestron, ktoré ovládajú 
všetky technológie v rodinnom dome a jej odbor-
níci ich tak musia dokonale pozna . V aka cen-
trálnemu riadeniu je používanie vybavenia domu 
ve mi jednoduché a komfortné ako práca so smar-
tfónom alebo tabletom.

Práve smartfón je ideálnym komunika ným pros-
triedkom s obytným priestorom a bez problémov 
s ním dokáže komunikova  a ovláda  množstvo 
jeho funkcií. Teda v tom prípade, ak je dom na to 
pripravený a vybavený riadiacim systémom.
Obyvatelia nového domu o akávajú, že budú na-
plno využíva  ve a rôznych funkcií. Ak však je ich 
ovládanie zložité, potom sa vytráca zmysluplnos  
ich používania. Práve na to, aby všetko fungova-
lo úsporne, efektívne a bezpe ne, slúži inteligen-
cia domu. Programátor naštuduje všetky systémy 
osvetlenia, vykurovania, chladenia, tienenia, tele-
víznej a kamerovej techniky a celú zložitos  ovlá-

dania prenesie do programu. Pre užívate a vytvo-
rí príjemné grafické rozhranie na displeji mobilu 
a ten už len « uká», o vlastne chce spusti . Ne-
musí sa zaobera  tým, i sa bude kúri  alebo chla-
di , sta í, ke  nastaví požadovanú teplotu v izbe. 
Na vypnutie všetkých svietidiel a domáceho kina 
tiež posta í jediný dotyk prsta.

Poznámka k zdravému bývaniu: prostredie oko-
lo nás je stále neprívetivejšie. Neustále sa zvyšu-
júci hluk, prašnos  a celkové zne istenie zhoršujú 
podmienky na bývanie najmä v mestách. Konkrét-
nym ukazovate om kvality bývania alebo priesto-
ru na bývanie je obsah kyslíka a záporných iónov 
v priestore. Expertný prístup a kombinácia ove-
rených systémov (napríklad regenera ná výmena 
vzduchu) výrazne zlepší vnútorné prostredie ob-
jektu a v aka rekuperácii nebude dom stráca  ani 
drahocenné energie. —

Media Control, spol. s r. o., Stará Vajnorská 37/C, 
831 04 Bratislava, tel.: 0905 482 773.
Viac informácií získate na mediacontrol.sk.

Ovládací dotykový panel môže
 by  inštalovaný na stene.

Dotykový displej s preh adnou grafikou 
na ovládanie svietidiel.

Ukážka grafiky inteligentného ovládania 
na obrazovke tabletu.
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