PAMETNO ZA VAŠ DOM
BROŠURA
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uvod
Dom. Naše varno mesto, baza, mesto udobja - osrednje
mesto naših življenj. Želimo, da je naš dom eno z nami. Želimo
upravljati z njim, kot da je del nas. Preprosto. Intuitivno. Z
užitkom. Učinkovito. Vse to so lastnosti pametnega doma
ENTIAliving - pametnega doma za vsakdanje ljudi.

Naši domovi so polni elektronskih naprav, s
katerimi moramo upravljati. Cilj podjetja Entia je
zagotoviti, da je to početje enostavno in še več zabavno. In žepu prijazno. To smo želeli doseči,
ko smo ustanavljali podjetje Entia. Želeli smo
izdelati sistem, ki bi v eni točki združil vse naprave
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v naših domovih. Izdelati sistem, s katerim bo
varčevanje z energijo preprosto, bodisi ko smo
doma, opravkih po mestu ali na počitnicah.
Sistem, ki nam bo v pomoč, sistem, ki bo delal z
nami in za nas. Verjamemo, da smo dosegli vse to
in še več. ENTIAliving. Harmonija v domu.

ENTIAliving je sistem za pametni dom, ki omogoča
avtomatsko upravljanje bivalnih okolij z namenom
povečevanja udobja in varnosti uporabnikov,
zagotavljanja energetske učinkovitosti doma ter
omogočanja oddaljenega upravljanja preko Interneta.
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Luksuzna pasivna hiša v Ljubljani

LASTNOSTI

Energetska
učinkovitost

varnost

Zakaj trošiti, če lahko varčujemo.
Energija danes ni poceni, zato jo
trošimo skrbno. ENTIAliving naredi
naše domove energetsko učinkovite,
prijaznejše do okolja in pa seveda do
naših denarnic.

Zaščita pred vlomom, požarom,
poplavo in več... Zavedajte se neljubih
dogodkov, takoj ko se pripetijo, tudi
če vas ni doma. Naši domovi morajo
biti varna mesta v naših življenjih ENTIAliving jih take naredi.
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Upravljanje ogrevanja/hlajenja

Zaščita pred vlomom

Upravljanje senčil

Zaščita pred požarom

Upravljanje vtičnic

Zaščita pred poplavo

Meritve česarkoli

Video nadzor

Oddaljeno
upravljanje

udobje

Z ENTIAliving je naš dom vedno z
nami, v naših žepih, na naših pametnih
telefonih, tablicah in računalnikih.
Lepe, hite, varne in učinkovite aplikacije
poskrbijo, da imamo kontrolo nad
našimi domovi, kjerkoli že smo.

Pametni dom ENTIAliving se prilagaja
našim željam in potrebam, našemu
življenskemu slogu; pametni dom
ENTIAliving deluje z nami in za nas.
Počutite se udobno v svojem domu z
ENTIAliving.

Aplikacije za pametne telefone

Upravljanje ogrevanja/hlajenja

Aplikacije za tablice

Upravljanje razsvetljave

Spletni vmesniki

Uporabniške scene

iOS, Android, Windows,...

Uporabniški urniki
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Lastnosti
Energija

Upravljanje prezračevanja

Zakaj trošiti, če lahko varčujemo. Energetska
učinkovitost še nikoli ni bila tako zabavna.
ENTIAliving, prijazna do okolja in denarnice.

Samodejno prezračevanje vašega bivalnega
okolja glede na kvaliteto zraka, trenutno
aktivnost in več. Z ENTIAliving dihaj lažje.

Scene in urniki

Upravljanje senčil

Upravljajte vse z naenkrat s prilagojenimi
ENTIAliving scenami. Naj temperatura
pade, ko vas ni. Mislite manj, naredite več.

Upravljanje žaluzij, rolojev, tende.... Scene,
oddaljeno upravljanje, vremensko pogojeno
upravljanje in več...

Oddaljeno upravljanje

Upravljanje razsvetljave

Naj bo vaš dom z vami, kjerkoli se nahajate.
Lepe in brezplačne aplikacije za pametne
telefone, tablice in osebne računalnike.

Posamezne luči, skupine svetil,
zatemnjevanje, ambientalna svetloba, luči
v bazenu, scene oddaljeno upravljanje...

Prikazovanje meritev

Upravljanje ogrevanja/hlajenja

Bi radi nekaj merili? Karkoli? Kvaliteto zraka,
porabo tople vode, temperaturo? Zavedajte
se kvalitete svojega bivalnega okolja.

S pametnim domom ENTIAliving za
krmilom naših domov je ogrevanje in
hlajenje intuitivno in cenovno učinkovito.

Varnost
Občutek varnosti je ključen v naših domovih,
dosežemo pa ga z ENTIAliving. Varovanje
pred vlomom, požarom, polavo in več…
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Predsedniški apartma Plaza Hotel BTC City, Ljubljana, Slovenia

vva

Oblak ENTIAliving se sedaj lahko poveže s paltformami
Apple HomeKit, Amazon Echo in Google Nest. Glasovno
upravljanje, upravljanje preko geo lokacije in seveda
aplikacije vašega najlubšega proizvajalca so sedaj del
sistema ENTIAliving .
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Uporabniški vmesniki
Ročno, avtomatsko, oddaljeno. Stikala, tipala, sobni
upravljalniki, pametni telefoni, tablice, osebi računalniki,
pametne ure... Upravljajte pametni dom ENTIAliving na tisoč
in en način. Klasična tipkala in stikala za bolj konzervativne
uporabnike, aplikacije za iOS in Android za bolj tehnološko
usmerjene. Lepo oblikovano, hitro, preprosto, učinkovito.
Občutite najvišjo stopnjo udobja s sistemom za pametni
dom ENTIAliving.
•
•
•
•
•

Sobni upravljalnik
Inteligentne tipke
Pametni telefoni, tablice
Osebni računalnik
Glasovno upravljanje

9

Pregled opreme
ENTIAliving Avtomatizacija

ENTIAliving
Glavni krmilnik s prehodom EL-M01

ENTIAliving
Glavni krmilnik
EL-M01a

ENTIAliving
Močnostni krmilnik 8
EL-E801

ENTIAliving
Močnostni krmilnik 16
EL-E1601

Centralna procesna enota s
prehodom ETH/CAN sistema
ENTIAliving. Omogoča priklop
štirih močnostnih krmilnikov, enega modula za zatemnjevanje in
do 25 CAN naprav.

Razširitveni glavni krmilnik za
večje hiše in stanovanja. Brez
ETH prehoda, v vseh drugih
pogledih pa enaka funkcionalnost, kot pri ENTIAliving Glavnem krmilniku EL-M01.

Razširitveni krmilnik z 8 digitalnimi vhodi in 8 izhodi za
upravljanje razsvetljave, termostatskih pogonov, vtičnic, tipkal
in drugih elektronskih naprav v
zgradbi.

Razširitveni krmilnik s 16 digitalnimi vhodi in 16 izhodi za
upravljanje razsvetljave, senčil,
termostatskih pogonov, vtičnic,
tipkal in drugih elektronskih
naprav v zgradbi.

ENTIAliving
Sens Krmilnik
EL-S01

ENTIAliving
Krmilnik za zatemnitev
EL-D01

ENTIAliving
DALI Pretvornik
EL-CD01

ENTIAliving
MODBUSPretvornik
EL-CA01

Krmilnik za priklop senzorjev
in tipkal na sistem ENTIAliving.
Primeren za montažo v fi60 podometno dozo ali na DIN letev.

Krmilnik za zatemnjevanje
(dimm) z detekcijo prečkanja
ničle s petimi izhodi priklop do
petih skupin svetil. Največja moč
posameznega izhoda je 300 W.

ENTIAliving krmilnik za upravljanje razsvetljave po DALI standardu. Omogoča priklop do 64
skupin DALI svetil.

ENTIAliving krmilnik za krmiljenje klimatskih naprav preko protokola MODBUS. Omogoča
priklop do 64 klimatskih naprav
z vmesnikom MODBUS.

ENTIAliving
IR Krmilnik
EL-IR01
ENTIAliving krmilnik za krmiljenje
klimatskih naprav preko IR
vmesnika. Omogoča priklop
na eno klimatsko napravo z IR
vmesnikom, kateregakoli proizvajalca.
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Pregled opreme
ENTIAliving Inteligentne tipke

ENTIAliving
Inteligentne tipke
EL-TB401
Touch inteligentni vmesnik s
štirimi tipkami za upravljanje
sistema ENTIAliving. Visoko
kvalitetna Plexi ploščica v
poljubni barvni kombinaciji,
ambientalna osvetlitev stene,
primerno za upravljanje svetil,
luči in uporabniških scen.

ENTIAliving
Inteligentne tipke
s termostatom
EL-TB401-T

ENTIAliving
Inteligentne tipke

Touch inteligentni vmesnik s
štirimi tipkami za upravljanje
sistema ENTIAliving. Visoko
kvalitetna Plexi ploščica v
poljubni barvni kombinaciji,
ambientalna osvetlitev stene,
primerno za upravljanje temperature v prostoru svetil, luči
in uporabniških scen.

Touch inteligentni vmesnik z
osmimi tipkami za upravljanje
sistema ENTIAliving. Visoko
kvalitetna Plexi ploščica v
poljubni barvni kombinaciji,
ambientalna osvetlitev stene,
primerno za upravljanje svetil,
luči in uporabniških scen.

ENTIAliving
Centralno upravljanje

EL-TB801

zaslon/fronta
Izbor barv

okvir
Izbor barv
in materialov

ENTIAliving
Sobni upravljalnik
EL-R01

ENTIAliving
Sobni upravljalnik
EL-R01OLED

Multi-funkcijski krmilnik za
temperaturo in scene. Vsebuje
inteligentni tri conski termostat
in šest uporabnikih scen za
upravljanje celotnega bivalnega
okolja z enim ukazom. Omogoča
priklop senzorjev in tipkal.
Primeren za okvirčke Vimar,
TEM, ...

Multi-funkcijski krmilnik za
temperaturo in scene. Vsebuje
inteligentni tri conski termostat
in šest uporabnikih scen za
upravljanje celotnega bivalnega
okolja z enim ukazom. Omogoča
priklop senzorjev in tipkal.
Primeren za okvirčke Jung, Gira,
...
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ENTIAliving
Inteligentne tipke
s termostatom
EL-TB801-T
Touch inteligentni vmesnik z
osmimi tipkami za upravljanje
sistema ENTIAliving. Visoko
kvalitetna Plexi ploščica v
poljubni barvni kombinaciji,
ambientalna osvetlitev stene,
primerno za upravljanje temperature v prostoru svetil, luči in
uporabniških scen.

pregled opreme

ENTIAliving
PC Vmesnik
EL-SW-PC01

ENTIAliving
Aplikacija za tablice
EL-SW-TAB01

ENTIAliving
Aplikacija za telefone
EL-SW-SP01

ENTIAliving
Apple Home Bridge
EL-SW-HK01

Vmesnik za osebne računalnike
za upravljanje celotnega bivalnega okolja - razsvetljava, senčila,
temperatura, scene... Prilagodite
si svoj ENTIAliving sistem z naprednimi nastavitvami. Na voljo za
Windows, Mac OS in Linux.

Aplikacija za iOS in Android
tablične računalnike. Upravljajte
vse elemente vašega doma,
avtomatika, varnost in video
domofon. Na voljo brezplačno
na spletnih trgovinah Apple
App store in Google Play Store.

Aplikacija za iOS in Android
pametne telefone. Upravljajte
vse elemente vašega doma,
avtomatika, varnost in video
domofon. Na voljo brezplačno
na spletnih trgovinah Apple App
store in Google Play Store.

Povezava med pametno hišo
ENTIAliving in platformo Apple
HomeKit, ki omogoča uporabo
Applovih aplikacij, glasovno
upravljanje ter integracijo z
drugimi napravami (kamere, domofoni, senzorji, ...), ki podpirajo
to platformo..

ENTIAliving
Amazon Echo Bridge
EL-SW-AE01

ENTIAliving
Google Nest Bridge
EL-SW-GN01

ENTIAliving
CNS Aplikacija
EL-SW-CNS01

ENTIAliving
Konfiguracijsko orodje
EL-SW-ST01

Povezava med pametno hišo
ENTIAliving in platformoAmazon Echo ki omogoča glasovno
upravljanje, uporabo Amazonovih aplikacij ter integracijo z
drugimi napravami (kamere, domofoni, senzorji, ...), ki podpirajo
to platformo..

Povezava med pametno hišo
ENTIAliving in platformo Google Assistant (Nest) ki omogoča
uporabo Googlovih aplikacij,
glasovno upravljanje ter integracijo z drugimi napravami
(kamere, domofoni, senzorji, ...),
ki podpirajo to platformo..

CNS sistem za upravitelja
večstanovanjske zgradbe.
Nadzor in upravljanje sistemov
razsverljave, prezračevanja,
ogrevanja v skupnih prostorih.
Opozarjanje v primeru napak ali
neželenih dogodkov.

Vmesnik za konfiguriranje,
nadzor in upravljanje sistema
ENTIAliving. Namenjen
distributerjem, integratorjem
in preprodajalcem sistema za
pametni dom ENTIAliving.
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ENTIAliving pametna hiša za prijetna, učinkovita,
harmonična bivalna okolja. Enostavno upravljanje
osnovnih in naprednih funkcionalnosti za vse vrste
objektov in vse vrste uporabnikov.
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Dodatki
ENTIAliving Varnost
ENTIAliving
Varnostna Centrala
EL-SEC01

ENTIAliving
IP Video kamera ELCAM01

ENTIAliving
Detektor Ognja/Dima
EL-S-FIRE01

Varovanje pred vlomom,
popžarom in poplavo. Profesionalni sistem integrira senzorje (vlom, požar, poplava, ...) in
vas ali varnostno služb opozori
v primeru neželenih dogodkov.

IP kamera omogoča spremljanje
žive slike preko pametnega
telefona, tabličnega računalnika
ali osebnega računalnika.
Odporna na vremenske pojave
in vandalizem.

Senzor za zaznavanje dima za
izboljšanje požarne varnosti.
Primeren za montažo s povečano
nevarnostjo požara. Integracija z
sistemom ENTIAliving omogoča
opozarjanje v primeru neželenih
dogodkov.

ENTIAliving
Senzor za zaznavanje
gibanja EL-S-PIR01

ENTIAliving
Flood/Spill Detector
EL-S-FLOO01

ENTIAliving
Senzor odprtosti oken/
vrat EL-S-DOOR01

Senzor za zaznavanje gibanja
lahko uporabimo za različne
namene: avtomatizacija razsvetljave, protivlomna varnost... Integracija z ENTIAliving omogoča
opozarjanje v primeru neželenih
dogodkov.

Senzor za zaznavanje izlivov
vode za povečano protipoplavno varnost. Integracija z sistemom ENTIAliving omogoča
opozarjanje v primeru neželenih
dogodkov.

Senzor za zaznavanje odprtosti
oken ali vrat lahko uporabimo
za povečevanje protivlomne
varnosti ali izklapljanje sistemov
za ogrevanje/hlajenje v primeru
odpr tih oken (povečana
energetska učinkovitost).
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DODATKI
ENTIAliving Energetska Učinkovitost

ENTIAliving
Merjenje porabe
EL-MET01
Sistem v oblaku za merjenje
porabe vašega doma. Merite
porabo elektrike, vode, plina
in več. Spremljajte dnevno,
tedensko, mesečno ali letno
porabo. Upravljajte z energijo
pametno.
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Danes vse upravljamo z našimi telefoni, zato je
edino logično da z njimi upravljamo tudi naše
domove. Z ENTIAliving brezplačnimi, lepimi in
neverjetno enostavnimi aplikacijami bo vaš telefon
postal osrednji upravitelj vašega doma.
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dodatki
ENTIAliving Senzorji, Vodniki, Tipkala
ENTIAliving
Napajalnik 5V
EL-PS01

ENTIAliving
Napajalnik za senzorje
12V EL-S-PS01

ENTIAliving
Temperaturni senzor
EL-S-TEM01

ENTIAliving
Senzor vlage
EL-S-HUM01

Napajalnik z nazivno napetostjo
5V za napajanje sistema ENTIAliving. Priklop na glavni krmilnik
ENTIAliving EL-M01 ali ELM01a.
Montaža na DIN letev.

Napajalnik z nazivno napetostjo
12V za napajanje senzorjev in
DALI modula sistema ENTIAliving. Montaža na DIN letev.

Senzor za merjenje notranje ali
zunanje temperature. Priklop
ENTIAliving sobni upravljalnik
EL-R02, glavni krmilnik EL-M01(a)
ali senzorski krmilnik EL-S01.

Senzor za merjenje vlage.
Priklop ENTIAliving močnostni
krmilnik EL-E801, EL-E1601, sobni
upravljalnik EL-R02 ali senzorski
krmilnik EL-S01.

ENTIAliving
osevtljenosti
EL-S-AMB01

ENTIAliving
Hitrosti vetra
EL-S-WIND01

ENTIAliving
Detektor padavin
EL-S-RAIN01

ENTIAliving
Tipke in stikala

Senzor za merjenje jakosti
svetlobe. Priklop ENTIAliving
močnostni krmilnik EL-E801,
EL-E1601, sobni upravljalnik ELR02 ali senzorski krmilnik EL-S01.

Senzor za merjenje hitrosti vetra.
Priklop ENTIAliving močnostni
krmilnik EL-E801, EL-E1601,
sobni upravljalnik EL-R02 ali
senzorski krmilnik EL-S01.

Detektor padavin. Priklop
ENTIAliving močnostni krmilnik
EL-E801, EL-E1601, sobni
upravljalnik EL-R02 ali senzorski
krmilnik EL-S01.

Sistem za pametni dom
ENTIAliving omogoča priklop
tipk al in stik al mnogih
proizvajalcev ( TEM, Vimar,
Bticino,...) in jim omogoči
funkcijo “inteligentne tipke”.

ENTIAliving
BUS Vodnik
EL-C-BUS01

ENTIAliving
Vodnik za tipkala
EL-C-BUT01

Vodnik za priklop ENTIAliving
naprav, ki komunicirajo preko
BUS protokola.

Vodnik za priklop tipkal in
senzorjev na sistem za pametni
dom ENTIAliving.
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o podjetju
Naša misija je olajšati življenje vseh ljudi
z našimi visoko tehnološkimi izdelki, ki
luksuzne funkcionalnosti prenesejo v
vse domove in zgradbe. Smo entuziasti,
inženirji, raziskovalci... smo Entia.
Podjetje Entia d.o.o. je bilo ustanovljeno leta
2009, produkt ENTIAliving pa je luč sveta
ugledal leto kasneje. Pametni dom za rezidenčne
zgradbe, ki izboljša energetsko učinkovitost in
varnost, poveča udobje ter zagotovi možnost
upravljanja na daljavo preko pametnih telefonov,
tabličnih ali osebnih računalnikov. Sestavljeno
iz komponent vrhunske kakovosti evropskega

porekla, proizvedeno v Sloveniji – pametni
dom ENTIAliving pokriva vse funkcionalnosti
potrebne za bivalno okolje, poleg tega pa
omogoča napredne storitve računalništva v
oblaku, kot so oddaljeno upravljanje in nadzor
ipd. Pametni dom ENTIAliving umešča luksuzni
produkt za hišno avtomatizacijo na masovno
tržišče.

CE standardi
Sistem ENTIAliving je prestal vse potrebne meritve in testiranja za
pridobitve naslednjih evropskih standardov za zagotavljanje kvalitete:
• EN 60730-1
• EN 55015
• EN 61547
• EN 61000-3-2
• EN 61000-3-3
• EN 50491-2
• EN 50491-5-1
• EN 50491-5-2
• EN 50491-5-3
• EN 50491-3 (EN 50090:1998 + A1:2002 + A2:2007)
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Sistem ENTIAliving izboljšujemo sproti glede na
odzive in želje uporabnikov. Sistem je vgrajen v mnoge
zgradbe po vsem svetu, večinoma rezidenčne, vendar
tudi v poslovne prostore, hotele...
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