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praw, y woje 
mieszkanie sta o się 
smart



ppartme to kompleksowe rozwiązanie do pełnego zarządzania mieszkaniem. ostarczamy produkt, 
który jest realną odpowiedzią na potrzeby użytkownika. To kompletny ekosystem, który pozwala 
kontrolować wszystkie obszary mieszkania w efektywny i zrównoważony sposób. 

arządzanie energią elektryczną w mieszkaniu

Sterowanie oświetleniem w mieszkaniu

ptymalizacja ustawień ogrzewania

Sterowanie zaworami wody

ozbudowa o dodatkowe funkcje z pomocą 
urządzeń z linii appartme plus

łosowanie uchwał wspólnotowych, opłacanie
czynszu, społeczność sąsiedzka dzięki o t  *

Wszystkie rozwiązania w jednej aplikacji

edna aplikacja

* funkcja dostępna u wybranych zarządców



Poznaj przycisk funkcji hotelowej. To niezawodne rozwiązanie, które pozwala w prosty sposób 
zarządzać podstawowymi funkcjami Twojego mieszkania za pomocą tylko  przycisków.

Funkcjonalne centurm sterowania

świetlenie lektryczność Zawory wodygrzewanie
Wyłączając oświetlenie w 
całym mieszkaniu za każdym 
razem, gdy wychodzisz z 
domu, możesz zaoszczędzić 
nawet do  kosztów energii 
elektrycznej oraz ogrniczyć 
swój ślad węglowy.

Ta funkcja chroni mieszkanie 
przed skutkami, jakie może 
spowodować żelazko lub 
prostownica, których ktoś 
zapomniał wypiąć z gniazdka. 
Wyłącza także urządzenia 
pracujące w trybie standby 
(czuwania) oraz podpięte 
ładowarki i zasilacze.

adbaj o swoje rachunki, 
optymalizując zużycie energii 
cieplnej. Niebieska dioda 
oznacza włączony tryb 
comfort, natomiast dioda 
wygaszona  tryb eco. 
Temperatury dla poszczegól-
nych trybów ustawiane są 
z poziomu aplikacji 
mobilnej Appartme.

eden z czterech klawiszy 
w przycisku funkcji hotelowej 
posiada możliwość 
zamknięcia zaworów wody. 
abezpiecz mieszkanie przed 

zalaniem za pomocą 
jednego kliknięcia.



System Appartme dostępny jest w dwóch pakietach dostosowanych do potrzeb użytkownika.
hcesz dowiedzieć się więcej o pakietach  Skontaktuj się z nami lub zaglądnij do naszego A .

y ierz sw j pakiet

Pakiet
PREMIUM

Sterowanie oświetleniem, 
elektrycznością i zaworami wody

arządzanie ogrzewaniem

unkcja hotelowa

Aplikacja mobilna Appartme

nformacja o zużyciu energii

Pakiet sług odatkowych

dalny dostęp z każdego miejsca

aport zużycia energii

ostęp do scenariuszy

Pakiet
BASIC

Sterowanie oświetleniem, 
elektrycznością i zaworami wody

arządzanie ogrzewaniem

unkcja hotelowa

Aplikacja mobilna Appartme

nformacja o zużyciu energii

Pakiet sług odatkowych

dalny dostęp z każdego miejsca

aport zużycia energii

ostęp do scenariuszy



esteś C  
i oszczędzasz

C  

Akademia órniczo- utnicza policzyła ile energii możesz 
zaoszczędzić korzystając z naszego systemu. To nie tylko 
kwestia finansowa, ale również realny wpływ na ekologię

y ierając ppartme wspierasz naszą lanetę

29,9%



ychodząc wy ączaj 
świat o i oszczędzaj

Zad aj o ezpieczeństwo 
swojego dziecka



Za ezpiecz sw j dom 
przed zalaniem

emperatura do ierana 
do wojego kom ortu



rządzenia dodatkowe  
roz uduj system

temperatura

ekologia

oświetlenie

baterie w zestawie

wilgotność

wifi

połączenie kablowe

działa z aplikacją

ochrona

design

sterowanie góra - dół

energia

wtyczka

harmonogram

komfort

igbee



łowica Termostatyczna igbee umożliwia świadome 
zarządzanie ogrzewaniem w swoim domu. rządzenie 
działa z dokładnością do , . zięki temu masz 
możliwość ustawienia rzeczywistej temperatury, jaką 
chcesz osiągnąć w pomieszczeniu. większ komfort 
cieplny swojego mieszkania, steruj świadomie 
temperaturą i zacznij oszczędzać.

owica ermostatyczna Zig ee

zujnik mierzy temperaturę i wilgotność w czasie 
rzeczywistym w pomieszczeniu, pokazując zapis w aplikacji 
mobilnej Appartme. rządzenie pomaga stworzyć dogodne 
warunki dla iebie i Twojej rodziny. zięki zastosowaniu 
czujnika z łatwością osiągniesz także warunki 
najkorzystniejsze dla zdrowia.

Czujnik temperatury i wilgotności



Appartme Sensor ateway to niewielkie urządzenie, które 
pozwala połączyć urządzenia igbee z aplikacją mobilną 
Appartme oraz internetem przy wykorzystaniu lokalnej 
sieci Wi- i.

ateway jest konieczny do osiągnięcia pełnej 
funkcjonalności Czujnika otwarcia drzwi i okien oraz 
Czujnika temperatury i wilgotności. możliwia także zdalne 
sterowanie łowicy ermostatycznej igbee.

ppartme ensor ateway

zięki zujnikowi Appartme możesz dbać 
o bezpieczeństwo w swoim domu oraz w miejscach, 
w których nie przebywasz na co dzień. Bada on stan 
otwarcia drzwi lub okien dzięki wykryciu bliskości magnesu. 
W momencie nieplanowanego zdarzenia natychmiast 
otrzymujesz notyfikację w smartfonie, która informuje ię 
o zmianie. Sprawd , czy zamknąłeś wszystkie okna bez 
potrzeby wracania do mieszkania.

Czujnik otwarcia drzwi i okien



Smart Plug Wi i to inteligentna wtyczka, umożliwiająca 
zdalne sterowanie podpiętymi urządzeniami. Posiada 
funkcję, która pozwala kontrolować zużycie energii. 

możliwia także zaplanowanie scenariuszy.

mart lug i i

arnisz elektryczny Wi i pozwala w wygodny sposób 
sterować zasłonami za pomocą smartfonu lub 
dedykowanego pilota. zięki aplikacji w telefonie możesz 
ustawić także harmonogram jego ruchów.

arnisz lektryczny i i



Włącznik dotykowy Appartme pozwala sterować silnikami 
rolet i elektrycznych karniszy wykorzystując aplikację 
mobilną Appartme. Włącznik łączy w sobie funkcję modułu 
sterującego oraz szklanego panelu dotykowego zgodnego 
z wzornictwem linii produktowej włączników.

ącznik dotykowy do rolet i i

niazdo Appartme zastępuje standardowe gniazdo 
ścienne, jakie mamy w domach, umożliwiając włączanie 
i wyłączanie podłączonych urządzeń przez aplikację 
mobilną oraz przyciskiem na obudowie gniazda. 

niazdko pozwala także ochronić mieszkanie przed 
wypadkami urządzeń elektrycznych, czyli skutkami, jakie 
może spowodować na przykład żelazko lub prostownica, 
których ktoś zapomniał wyłączyć.

niazdko lektryczne i i



Włącznik otykowy Pojedynczy Wi- i pozwala sterować 
oświetleniem, wykorzystując aplikację mobilną Appartme. 

rządzenie zastępuje standardowy włącznik ścienny 
i wyposażone jest w estetyczny, biały panel szklany.

ącznik otykowy ojedynczy 
i i

Włącznik otykowy Podwójny Wi- i pozwala sterować 
oświetleniem, wykorzystując aplikację mobilną Appartme. 

rządzenie zastępuje standardowy włącznik ścienny 
i wyposażone jest w estetyczny, biały panel szklany.

ącznik otykowy odw jny 
i i



FAQ

1. Czym różni się wersja Basic od Premium?

Wersja Basic pozwala sterować w obrębie mieszkania czterema głównymi obszarami -  oświetleniem, zasilaniem 
gniazdek, ogrzewaniem oraz zaworami wody manualnie (przycisk funkcji hotelowej) oraz za pomocą aplikacji.  
Podstawowa wersja dodatkowo umożliwia monitorowanie bieżącego zużycia energii elektrycznej
Wersja Premium oferuje dostęp do wszystkich funkcji wersji Basic z każdego miejsca z dostępem do internetu
(nie tylko w obrębie mieszkania). Ponadto, umożliwia planowanie automatycznego działania systemu i daje dostęp 
do raportów zużycia energii elektrycznej.

2. Czy w małym mieszkaniu również jestem w stanie generować zauważalne oszczędności?

Tak, System Appartme jest specjalnie dedykowany dla rynku mieszkań. Wbudowana funkcja hotelowa sprawi,
że użytkownik nie będzie zapominał o wyłączeniu oświetlenia lub zmniejszeniu zużycia energii w momencie 
wychodzenia z mieszkania.

3. Czy Appartme wyłącza lodówkę i inne urządzenia wymagające stałego dostępu do prądu?
System Appartme jest zaprojektowany w taki sposób, aby urządzenia takie jak lodówka czy router znajdowały
się na niezależnie zasilanym obwodzie, w związku z czym pozostają one pod napięciem w sposób ciągły.

4. Jak działa funkcja sterowania ogrzewaniem?

System Appartme umożliwia zarządzanie ogrzewaniem za pośrednictwem aplikacji mobilnej oraz wbudowanego
 w ścianę przycisku, poprzez wybór trybu comfort lub eco. Niebieska dioda na przycisku funkcjonalności ogrzewania 
(trzeci od lewej strony) oznacza włączony tryb comfort, natomiast dioda wygaszona oznacza włączony tryb eco. 
Temperatury dla poszczególnych trybów ustawiane są z poziomu aplikacji mobilnej.

5. Czy mogę sterować systemem na 2 smartfonach?
Appartme daje możliwość sterowania Twoim mieszkaniem do 8 urządzeń jednocześnie. 

6. W jaki sposób zapłacę za zamówiony system?
Na platformie zakupowej www.appartme.pl/deweloper istnieją dwie możliwości zapłaty za system,
za pomocą serwisu transakcyjnego  lub przelewu tradycyjnego. 



Notatki






