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Решения за Интелигентен дом - от концепция до реалност

Съвременните жилища се изпълват с все повече и повече високи технологии. 

Като архитект Вие без съмнение ще бъдете привлечени към система, която може 

едновременно да подобри естетиката на дома и да улесни ежедневието на 

собствениците.

Представете си електронна система проектирана и инсталирана, така че да подсили  

Вашият архитектурен дизайн, начин на живот и индивидуалност на клиента. Система,

с която се работи интуитивно и която се слива перфектно с вътрешния дизайн.

Екипа на АКАТАКОН Системни Интеграции сме посветени да предоставяме високи 

нива на комфорт, сигурност и контрол на домашната среда чрез нашите  комплексни

решения за домашна автоматизация, домашни аудио-визуални системи за 

развлечение и мрежи за пренос на данни, глас и мултимедия

АКТАКОН Системни Интеграции може да осигури:

• Проектиране, монтаж и поддръжка на системи „Интелигентен дом“

• Системи за контрол на осветлението

• Системи за контрол на отоплението и климатизацията

• Отдалечен достъп и мониторинг

• Многозонални удио-визуални системи за забавление и домашно кино

• Системи за сигурност и видеонаблюдение

• Домофони и интерком системи

• Мрежи за разпределение на данни и Интернет

• Структурно окабеляване и ИТ инфраструктура

• Консултации, планиране и ръководене на проекти

• Цифрова реклама и презентация - Digital Signage

• Автоматизирани био камини

• Асистивна автоматизация

• Мониторинг на енергопотреблението

Проектирането и изграждането на интегрирана домашна система изисква 

експертно познаване на продуктите и приложения, които се прилагат и използват в 

конкретното задание, както и специфични знания при управление на проекти в 

сферата на Интелигентния дом. 

Ако имате предстоящи проекти, в които бихте искали да включите интегрирана 

система за домашна автоматизация, аудио-визуална система за домашно 

развлечение или каквото и да било свързано с Интелигентния дом, тогава моля не 

се колебайте да се свържете с нас. Ние ще се радваме да обсъдим всеки един 

въпрос или проект, да помогнем с експертно мнение и да разгледаме Вашите идеи.
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Как работим - Проектен цикъл

Като начало, работейки на база набор от Вашите архитектурни планове, ние можем 

да подготвим първоначална идейна и ценова оферта за вашия проект. Заедно с Вас 

и клиента, ще проектираме система, отговаряща на всички изисквания на 

заданието. Когато спецификацията и параметрите на системата се договорят и 

изчистят всякакви функционални въпроси, АКТАКОН ще изготви инструкция за 

предварително инсталиране, кабелни планове и журнали за изграждане на 

кабелната инфраструктура.

Във втория етап от развитието на проекта ще извършим инспекция и тестване на 

положените кабели, и ще подготвим инфраструктурата за финалната фаза – 

същинската инсталация и въвеждане в действие.

Апаратурата и компонентите на цялата система се окомплектоват, програмират и 

тестват в сервизната база на АКТАКОН, след което се инсталират на обекта и се 

провеждат обстойни тестове и проверки.

По време на отделните етапи на проектиране и монтаж, осигуряваме, както Вас така

и клиента с необходимата практическа информация и съвети, така че да направим 

мечтаният дом реалност.

При финализирането на проекта екипът ни ще проведе детайлно обучение на 

клиента, за работа със системата и ще подготви необходимата екзекутивна 

документация. 

АКТАКОН предоставя възможност за подписване на договори за следгаранционно 

обслужване, гарантираща комплексна техническа поддръжка на инсталираната 

апаратура след крайният срок на производствените гаранции, а също така 

подкрепа на клиентите при ситуации налагащи техническа намеса, нужда от 

разширяване или обновяване на системата.


