
Soluții comerciale mici
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Vă puteți baza pe o soluție de încredere pentru controlul luminilor, temperaturii, audio/video, 
teleconferință,  camere video și HVAC pentru a vă eficientiza afacerea în mod automat. 
Chiar și cele mai mici proiecte Control4 au un impact mare. Soluțiile noastre se integrează ușor cu 
infrastructura dumneavoastră actuală și permit comunicarea între echipamente de la a -teoretic -orice 
producător. 

Vom lucra cu dumneavoastră pentru a concepe un sistem care vă va transforma afacerea și vă va 
impresiona clienții. Prin soluțiile Control4 dumneavoastră decideți ce doriți să controlați și când. 
Posibilitățile sunt nelimitate. 

• Controlați un perete de televizoare sau doar unul, cu o singură telecomandă sau tabletă; 
• Controlați muzica în orice zonă audio, de oriunde; 
• Cu un singur buton puteți stinge lumina pe toată proprietatea; 
• Primiți un mesaj dacă cineva intră în afara orelor de program; 
• Economisiți energie și bani, în mod automat; 
• Gata de prezentare sau de videoconferință, cu un singur buton; 
• Puteți folosi touch screen-uri sau tablete pentru control; 
• Accesați și controlați camerele video de oriunde.

Automatizarea înseamnă o afacere bună 



Medici pricepuți folosesc  Control4 pentru a oferi pacientului o experiență plăcută în timp ce 
îmbunătățesc eficiența în birou, economisesc energie, facilitează comunicarea și controlează zone  cu risc 
de efracție. Automatizarea va poate schimba cabinetul în multe feluri: 

• Relaxați și distrați pacienții lăsându-i să selecteze muzică sau filme în timpul vizitei, rezultând  o 
experiență mai satisfăcătoare.  

• Ajustați automatic un anumit tip de iluminare în funcție de procedură, crescând eficiența și satisfacția 
angajaților.  

• Selectați stingerea automată a luminii când pacienții sau personalul părăsește încăperea.  

• Anunțați angajații când procedurile sunt terminate prin lumini speciale.  

• Folosiți  butoane de „NOAPTE BUNĂ” sau  „BUNĂ DIMINEAȚA” pentru a opri sau a porni clădirea, 
menținând un consum redus de energie.  

• Porniți fiecare televizor din cabinet și selectați un anumit canal cu un singur buton.  

• Primiți notificări prin e-mail în funcție de diverse acțiuni legate de securitate: de exemplu când o 
anumită ușă este deschisă sau când pornește alarma.  

• Verificați cabinetul de pe telefon sau tabletă, de oriunde vă aflați. 
 

• Încuiați clădirea cu un singur buton; acest lucru vă va oferi liniște și protecție. 

Controlul poate îmbunătăți starea pacientului și 
imaginea dumneavoastră 







Cu doar o atingere puteți crea atmosfera perfectă în fiecare zonă a restaurantului, cu iluminarea și 
muzica perfectă.  Controlați fiecare televizor dintr-o singură locație: astfel clienții nu vor pierde din nou 
meciul. Cu un sistem de automatizare, posibilitățile sunt nelimitate.

• Încorporați luminile, muzica și temperatura într-o „scena” ce creează ambianța perfectă și binedispune 
pe toată lumea.  

• Luminile se sting singure când angajații sau clienții părăsesc camera, pentru reducerea consumului, în 
mod automat.  

• Folosiți un singur buton pentru a opri sau porni echipamentele din clădire.  

• Controlați un perete cu televizoare dintr-o locație, permițând clienților să vadă ce vor, când vor.  

• Simplificați sistemul audio, video și alte componente controlându-le pe toate cu o telecomandă. 
 

• Controlați și selectați un sistem audio performant pentru dans sau un cadru ambiental.  

• Urmăriți un meci mare și, de îndată ce se termină, reveniți ușor la playlistul uzual.  

• Controlați sistemul audio și video separat, unindu-le doar când este necesar.  

• Porniți fiecare televizor din clădire cu un singur buton.  

• Urmăriți simultan șase sau mai multe meciuri pe televizoare diferite, astfel clientul nu va pierde nicio 
fază.  

• Schimbați ușor semnalul video între televizoare, iar sunetul meciului îl redați doar în zona necesară. 
 

• Primiți e-mailuri legate de securitate, de exemplu când o ușă sau un geam a fost lăsat deschis, sau când 
a pornit alarma.  

• Folosiți camerele de securitate pentru a supraveghea afacerea, de oriunde v-ați afla.

Provocați recenzii extraordinare pentru barul 
sau restaurantul dumneavoastră.



În sala de ședințe sau de conferințe automatizate, coborâți ecranul, diminuați lumina, vă conectați cu 
biroul din altă țară, porniți videoproiectorul sau televizorul cu o singură atingere. Sistemul Control4 
elimină bătăile de cap de natură tehnică și vă lasă să vă vedeți de afaceri.
 
• Selectați un mod de lucru dintr-un buton ...  conferință, prezentare, video conferință și altele;  

• Deîndată ce luminile s-au diminuat, perdelele s-au tras pentru a crea atmosfera perfectă pentru 
prezentare;  

• Modificați lumina ambientală, selectați ce calculator să se vadă prin videoproiector, ridicați volumul la 
nivelul perfect, totul dintr-o mișcare, fără telefoane la departamentul IT;  

• Impresionați-vă colegii, clienții și partenerii cu scene ce fac dintr-un buton să crească sau să scadă 
lumina și să se schimbe fundalul muzical.  

• Integrați conferințele audio sau video într-o experiență ușor de folosit;  

• Alegeți să controlați sistemul de pe un touch screen elegant sau de pe o aplicație de pe telefonul sau 
tableta dumneavoastră.

Conduceți  ședințele cu încredere
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Doar câteva produse Control4 pot face o schimbare majoră în afacerea dumneavoastră. Și mai mult, 
Control4 se integrează perfect cu  alte sisteme incluzând:  încuietori, camere IP, sisteme de videoconferință, 
draperii și altele menite a vă controla afacerea. 

Controlere 
„Creierul” sistemului. Controlerul orchestrează din ”spatele scenei”, controlând toate echipamentele 
inteligente din cameră. 

Termostatul 
Termostatul Control4 face controlul temperaturii o joacă, bazându-se pe orele de program și de temperatura 
externă. Nu are sens să forțăm clima când soarele arde tare, fără a trage draperiile mai întâi. 

Touch Screen 
Elegante, în perete sau portabile, fac ușor controlul sistemului de către angajați. Prin controlul accesului, 
veți fi  siguri că doar cei desemnați vor lucra cu sistemul. 

Telecomandă 
Cu display OLED iluminat, telecomanda SRH-250 oferă control fără fi r, din orice poziție, a fi ecărui televizor. 

Tastatură cu 2, 3 sau 6 butoane 
Controlul personalizat pentru anumite funcții: „TOTUL OPRIT”,  „PAUZĂ”, „CONFERINȚĂ” 

Întrerupătoare și dimmere 
Reduc consumul de curent, exti nd durata de viață a becului, păstrează resursele și oferă ușurință unei scene 
de iluminare pre-setate. 

Senzori de mișcare sau contact 
Managementul automati c al energiei, efecti v și efi cient, cu o mai mare acuratețe a gradului de  ocupare. 

Dock pentru iPod 
Pentru Apple iPhone, iPod, iPod Touch, iPod Nano și iPod Classic oferind o experiență muzicală 
personalizată.

Cum funcționează toate 
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Automatizarea înseamnă o afacere bună 
DeBoot, împreună cu soluțiile de top Control4, va îmbunătăți condițiile afacerii dumneavoastră,  impresionându-vă clienții în același timp. 
Descoperă ce poate face Control4 pentru tine. Află mai multe pe www.avdesign.ro


