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Poznaj APA Group
—

Od ponad 15 lat jesteśmy wierni tym samym 

zasadom. Stawiamy na intuicyjność, niezawodność  

i innowacyjność. Wywodzimy się z branży przemysłowej. 

W centrum naszych działań zawsze znajduje  

się człowiek i jego potrzeby. Przenosimy doświadczenia  

i know-how zdobyte w przemyśle do życia codziennego. 

Dziesiątki udanych  wdrożeń na całym świecie pozwalają 

nam tworzyć niezawodne rozwiązania, które zaskakują 

funkcjonalnością.

 

Naszym celem jest uczynienie, aby Twój dom pracował 

zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.

POZNAJ APA GROUP
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Czym jest Vision BMS?
—

Vision BMS – kompleksowy, inteligentny system  

sterujący automatyką budynkową. Od samego 

początku procesu jego projektowania szczególny 

nacisk został nałożony na skalowalność oraz dużą 

elastyczność. Możliwości konfiguracyjne Vision BMS  

są tak duże, że instalatorzy wraz z użytkownikami  

mogą kreować funkcjonalność systemu, dopasowując  

go idealnie do zastosowanego obiektu.

Rozwiązanie to skierowane jest dla Klienta świadomego, 

stawiającego na jakość, solidność i ekologię.

CZYM JEST VISION BMS?
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Pakiet Today

—

Pakiet Today odpowiada podstawowym potrzebom 

naszych Klientów. Jego możliwości zostały  

zaprojektowane w taki sposób, aby stał się idealnym 

rozwiązaniem dla mniejszych rezydencji lub lokalizacji 

letniskowych. Pozwoli on zaadresować aspekty związane 

z komfortem, jak sterowanie oświetleniem czy gwarancję 

odpowiednich warunków przez integrację ogrzewania, 

klimatyzacji itp.

Pakiet Tomorrow
—

Tomorrow jest pakietem dedykowanym osobom  

o większych wymaganiach. Ilość funkcjonalności 

zagwarantuje sprawne i bezpieczne zarządzanie  

rezydencją średniej wielkości. Dzięki takiemu pakietowi 

zadbasz nie tylko o komfort, ale również kontrolę  

oraz aspekty bezpieczeństwa Twojej rezydencji 

i wszystkich jej domowników.

TODAY

Inteligentny dom na co dzień

BAZA + MODUŁY  
KONFIGUROWANE INDYWIDUALNIE

TOMORROW

Dom jutra już dziś

BAZA + MODUŁY  
KONFIGUROWANE INDYWIDUALNIE

10-14 modułów 15-24 modułów

PAKIETY TODAY TOMORROW FUTURE
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FUTURE

Pakiet Future
—

Decydując się na rozwiązanie w wersji Future dołączasz 

do grona użytkowników o najwyższych oczekiwaniach  

od życia. Rozwiązania w konfiguracji Future budowane są 

dla naszych najbardziej wymagających Klientów. Samo 

rozwiązanie zadba, aby cała rezydencja pracowała 

dokładnie tak, jak życzy sobie tego jej właściciel.

BAZA + MODUŁY  
KONFIGUROWANE INDYWIDUALNIE

Twoja przyszłość na najwyższym poziomie

25-50 modułów

PAKIET TODAY TOMORROW FUTURE
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KOMFORT BEZPIECZEŃSTWO KONTROLA

Sterowanie oświetleniem

Pomiar temperatury Pomiar wilgotności

Integracja z systemem audio

Sterowanie techniką basenową,
akwarystyczną, saunami (domowe)

Sterowanie HVAC

Sterowanie klimatyzacją

Sterowanie rekuperacją

Sterowanie pompą ciepła

Sterowanie roletami

Monitoring

Czujniki zalania, dymu,
czadu, gazów usypiających

Integracja z systemem  
alarmowym

Kontrola dostępu

Liczniki mediów

Stacja pogodowa Zdalne odcięcie zasilania

Komunikacja z użytkownikiem

Nawadnianie ogrodu

Sterowanie markizami System OZE

FUNKCJONALNOŚCI VISION BMS

Funkcjonalności Vision BMS
—

Czujniki jakości powietrza
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Zdjęcie poglądowe.

MY DZIAŁAMY, TY KORZYSTASZ
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My działamy, Ty korzystasz
—

Dbając o Twój czas zadbaliśmy o niego także na etapie 

wdrożenia systemu. Doradzimy optymalne rozwiązanie dla 

Ciebie, dostarczymy rozdzielnicę prefabrykowaną przez 

wysokiej klasy specjalistów. Po uruchomieniu zapewnimy 

fachową opiekę, cykliczne przeglądy oraz dostrojenie 

systemu po 3 miesiącach użytkowania.

Takie podejście pozwala nam zagwarantować niezawodność 

systemu na lata. Jakość obsługi, niezawodność systemu  

oraz Twój spokój są dla nas najwyższymi priorytetami.

MY DZIAŁAMY, TY KORZYSTASZ
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Zaufany producent  

od lat specjalizujący  

się w automatyce 

produkcji i automatyce  

budynkowej 

System oparty  

o przemysłową  

jednostkę centralną,  

gwarantującą stabilność  

oraz długowieczność 

Szybki proces  

instalacji  

oraz uruchamiania 

systemu 

Magistrale 

posiadające 

logikę awaryjną

Możliwość  

rozbudowy 

w przyszłości

Prefabrykowana  

szafa zawierająca 

wszystkie niezbędne 

elementy

Niezawodność 

i skalowalność

ZALETY VISION BMS

Zalety Vision BMS
—
 

Obniżenie zużycia 

energii, a tym samym  

zmniejszenie wydatków  

w domowym budżecie

Możliwość  

wykorzystania każdego  

włącznika/przełącznika 

System dostosowany  

do Twoich potrzeb

System otwarty, 

możliwy do integracji  

z dowolnymi systemami 

i urządzeniami

Intuicyjna  

i komfortowa  

obsługa
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Klimat

Vision BMS

Jakość 
powietrza

Energia

Alarm

Multimedia

Oświetlenie

Monitoring

Zalanie

Media

• Dostęp do systemu za pomocą  

smartfonów oraz tabletów

•  Wspierane urządzenia  iOS i Android

• Dostęp do systemu z dowolnego  

miejsca na świecie

Kontrola 
dostępu

Ogród

Możliwości systemu
—

MOŻLIWOŚCI SYSTEMU

Aplikacja 
mobilnaKomunikacja

Panele 
sterujące

Rolety  
zewnętrzne

Pompa C.W.U Markizy, rolety

Komfort

Bezpieczeństwo

InterfejsKontrola

PAKIET START 
Prefabrykowana rozdzielnia zawierająca elementy:

• komputer klasy przemysłowej

• oprogramowanie bazowe

• zasilacze

• normalia
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PAKIET ALARM
System Satel basic
—

System alarmowy Satel to moduł, który pozwala  

na komunikację pomiędzy systemem Vision i systemem 

alarmowym Satel poprzez pobieranie informacji  

z czujników w celu uruchomienia scenariuszy 

OPIS MODUŁÓW

Bezpieczeństwo
—

działania wg indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozwala  

to na zwiększenie bezpieczeństwa obiektu oraz wygody korzystania 

z systemu alarmowego, którego stan możemy sprawdzić  

w urządzeniu mobilnym.

PAKIET ALARM
Ochrona obwodowa
—

Ochrona obwodowa to moduł, który pozwala na ostrzeżenia 

o wtargnięciu na teren nim intruz dotrze do wnętrza 

chronionego obiektu. Vision pozwala na wizualizację  

stanu czujników zamontowanych na ogrodzeniu.

PAKIET MONITORING
Kamery
—

Moduł Kamery pozwala na podgląd obrazu z cyfrowych 

kamer IP. Moduł umożliwia nagrywanie, wykonywanie 

zdjęć, wykrywanie ruchu na obrazie z kamer i połączenie 

tego faktu ze scenariuszami systemu.
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Bezpieczeństwo
—

OPIS MODUŁÓW

PAKIET ZALANIE
Zalanie
—

Moduł Zalanie polega na kontrolowaniu miejsc najbardziej 

narażonych na zalanie. Informacja z czujników wyzwoli 

sterowanie zaworem wody, a także poinformuje właściwych 

użytkowników wg przygotowanego scenariusza, np.   

przez sms.

PAKIET KONTROLA DOSTĘPU
Furtki
—

Moduł ten pozwala na sterowanie furtką. Uwzględnia 

takie elementy jak siłownik sterujący otwarciem 

i elektrozamek. Umożliwia to sterowanie dostępem  

do posesji także zdalnie, z dala od obiektu.

PAKIET KONTROLA DOSTĘPU
Kontrola Dostępu RFID
—

Moduł Kontrola Dostępu pozwala na nadanie 

uprawnień dostępu do danego pomieszczenia komu 

chcemy, kiedy i na jak długo. Umożliwia to weryfikację  

historii  wejść/wyjść konkretnych użytkowników. 

PAKIET KONTROLA DOSTĘPU
Bramy
—

Moduł Bramy pozwala na sterowanie bramą 

zarówno manualnie, jak i zdalnie z dala od obiektu.  

Otwarcie/zamknięcie bramy możemy zaprogramować 

w harmonogramach czasowych lub wywołać 

smsem. Aplikacja dodatkowo może wyświetlać status  

otwarcia bramy.
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Bezpieczeństwo 
—

PAKIET ROLETY ZEWNĘTRZNE   
Rolety zewnętrzne 
—

Moduł bezpieczeństwa, który pozwala na otwieranie 

i zamykanie rolet z uwzględnieniem możliwości 

zatrzymania w dowolnym momencie. Działanie rolet 

możemy zintegrować ze stacją pogodową lub alarmem.

17
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Komfort
—

PAKIET OŚWIETLENIE
Oświetlenie
—

Moduł Oświetlenie pozwala na sterowanie obwodami 

oświetlenia zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego, 

zależnie od pory dnia, nasłonecznienia budynku, 

obecności czy harmonogramu pracy. Pakiet ten może 

uwzględniać takie elementy jak rolety oraz czujniki 

obecności w celu uzyskania zadanych parametrów 

budynku.

PAKIET OŚWIETLENIE
PHILIPS HUE
—

Moduł Philips Hue pozwala na integrację w jednym miejscu 

funkcji sterowania natężeniem oraz barwą oświetlenia 

ledowego. Rozwiązanie takie pozwala na stworzenie 

niezwykłej atmosfery i rozświetlenie każdej chwili.

OPIS MODUŁÓW

PAKIET KLIMAT
Sterowanie źródłami ciepła
—

Przy pomocy tego modułu możemy monitorować  

i zadawać temperaturę centralnej wody użytkowej,  

jak i wody w kotle. Możemy także odczytywać  

temperaturę zasilania, a także spalin.

PAKIET OŚWIETLENIE
Czujniki obecności i natężenia światła
—

Czujniki obecności zintegrowane z pomiarem natężenia 

światła pozwalają na optymalne dopasowanie jakości 

oświetlenia w korytarzach, ciągach komunikacyjnych 

lub poszczególnych pomieszczeniach, uzależniając 

parametry od obecności osób wewnątrz.
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PAKIET KLIMAT
Klimatyzacja
—

Moduł Klimatyzacja umożliwi kontrolowanie temperatury 

w pomieszczeniach indywidualnie lub strefowo. 

Samodzielnie przełącza się pomiędzy chłodzeniem 

i grzaniem zależnie od potrzeb. Dopasowuje prace 

urządzeń klimatyzacji tak, by zmiana temperatury była 

najefektywniejsza.

OPIS MODUŁÓW

PAKIET KLIMAT
Ogrzewanie
—

Moduł Ogrzewanie umożliwia nastawienie oczekiwanej 

temperatury dla danych niezależnych obwodów 

ogrzewania, jak i całości instalacji. Sterować możemy 

manualnie lub automatycznie, zależnie od pory dnia, 

harmonogramów czasowych, odczytów z czujników 

ruchu, obecności czy trybów pracy budynku.

Komfort
—

PAKIET MULTIMEDIA
Pilot multimedialny
—

Pilot multimedialny umożliwia zastąpienie wszystkich 

pilotów w domu systemem Vision, pracującym  

na urządzeniu mobilnym. Moduł ten pozwala też  

na automatyczne uruchomienie TV zależnie od trybu pracy 

budynku czy scenariusza zdarzeń.

PAKIET KLIMAT
Rekuperacja
—

Moduł Rekuperacja pozwala na sterowanie rekuperatorem 

poprzez wpływ na intensywność wentylacji w ramach 

zdefiniowanych scen lub niezależnie, dostosowując 

powietrze do aktualnych potrzeb domowników.
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Komfort
—

PAKIET STEROWANIE ROLETAMI
Sterowanie roletami i markizami
—

Moduł ten pozwala na sterowanie urządzeniami  

z możliwością zatrzymania w dowolnym momencie. 

Dodatkowo możemy w nim uwzględnić zintegrowaną  

stację pogodową czy zaprogramowane scenariusze.

OPIS MODUŁÓW

PAKIET OGRÓD
Nawadnianie ogrodu
—

Nawadnianie ogrodu pozwala na automatyczne  

zraszanie ogrodu, zgodnie z harmonogramem 

czasowym, zaprogramowanymi scenami lub w zależności  

od wilgotności gleby.

PAKIET MULTIMEDIA
Sterowanie podnośnikiem multimediów
—

Sterowanie podnośnikiem multimediów to funkcja 

umożliwiająca sterowanie ekranem z umieszczonym nań 

rzutnikiem lub monitorem/telewizorem.

PAKIET KLIMAT
Automatyczny wentylator
—

Dzięki temu modułowi możemy zapewnić właściwe 

parametry powietrza, optymalizując koszty ogrzewania czy 

chłodzenia i zapewniając bezpieczeństwo użytkowników 

poprzez uruchomienie wentylacji w przypadku zadymienia 

bądź zaczadzenia.
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PAKIET OGRÓD
Domowe SPA
—

Domowe SPA to integracja techniki basenowej lub sauny,  

co pozwala na sterowanie wszystkimi elementami 

wyposażenia domu z jednego miejsca.

OPIS MODUŁÓW

PAKIET OGRÓD
Stacja pogodowa
—

Stacja pogodowa — przeznaczona do pomiaru prędkości 

wiatru, temperatury, natężenia oświetlenia, wykrywania 

opadów atmosferycznych. Przekazuje informacje  

o zmierzonych lub wykrytych czynnikach 

atmosferycznych urządzeń, obsługujących budynek 

celem zainicjowania zaprogramowanych scen.

Komfort
—

PAKIET POMPA C.W.U.
POMPA C.W.U.
—

Pompa C.W.U — gwarancja szybkiego i sprawnego 

tłoczenia ciepłej wody do wszystkich punktów poboru, 

manualnie lub wg zaprogramowanych scen.
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PAKIET ENERGIA
Monitorowanie agregatu
—

Monitorowanie agregatu to funkcja, która pozwala  

sprawdzić stan systemu zasilania oraz zweryfikować 

efektywność jego pracy.

PAKIET ENERGIA
Sterowanie zasilaniem
—

Automatyka zasilania pozwala na bezpośrednią kontrolę 

prądu na danych obwodach, w tym sygnalizację  

o zanikach prądu.

PAKIET ENERGIA
Monitoring paneli fotowoltaicznych
—

Monitoring paneli fotowoltaicznych wizualizuje parametry 

pracy odnawialnych źródeł energii, jak również informuje  

o wartości wyprodukowanej energii dla aktualnego dnia  

czy miesiąca oraz od założenia/uruchomienia instalacji. 

PAKIET ENERGIA
One Click Energy Saving
—

One Click Energy Saving to ustalony scenariusz, 

wyzwalający serię zdarzeń zmniejszających zużycie  

energii, np. wyłączenie świateł, zasunięcie rolet,  

wyłączenie ogrzewania itp.

Kontrola
—
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Kontrola
—

OPIS MODUŁÓW

PAKIET CZUJNIKI JAKOŚCI POWIETRZA
Czujnik jakości powietrza
—

Pozwala na ciągły monitoring powietrza, definiuje 

nieprzyjemne zapachy i uruchamia wentylację, gdy zostaną 

przekroczone zadane normy.

PAKIET MEDIA
Pomiar z liczników gazu i wody
—

Pomiar z liczników gazu i wody wizualizuje zużycie wody 

i gazu, generuje wykresy zużycia, jak również pomaga 

obliczać szacunkowe koszty zużycia.

PAKIET CZUJNIKI JAKOŚCI POWIETRZA
Czujnik pomiaru wilgotności
—

Czujnik pomiaru wilgotności pozwala na ciągły monitoring 

powietrza oraz określa poziom wilgotności i uruchamia 

wentylację, gdy zostaną przekroczone zadane normy.

PAKIET MEDIA
Pomiar z liczników prądu
—

Pomiar z liczników prądu wizualizuje zużycie prądu, 

generuje wykresy zużycia, a także oblicza szacunkowe 

koszty zużycia.
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PAKIET CZUJNIKI JAKOŚCI POWIETRZA
Czujniki pomiaru CO2
—

Czujnik jakości pomiaru CO2 pozwala na ciągły monitoring 

powietrza, określa poziom CO2 i uruchamia wentylację, 

gdy zostaną przekroczone zadane normy.

Kontrola
—

25
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PAKIET POWIADOMIENIA
Powiadomienia SMS
—

Powiadomienia SMS to moduł komunikacji dwustronnej. 

Moduł ten nie tylko pozwala na powiadomienia 

wskazanych użytkowników o stanie budynku, np.  

o rozbrojeniu alarmu, ale też odbiera wiadomości  

od zdefiniowanych użytkowników, wyzwalające  

konkretne akcje, np. otwarcie bramy.

Interfejs
—

PAKIET PANELE STERUJĄCE
Panel sterujący 4', 7,9', 9,7'
—

Ekran dotykowy zamontowany na ścianie w eleganckiej 

ramce, umożliwiający sterowanie i podgląd stanu systemu 

za pomocą wielu elementów graficznych.

PAKIET APLIKACJA MOBILNA
Aplikacja mobilna powyżej 5 użytkowników
—

Aplikacja mobilna — jeżeli z aplikacji będzie korzystać 

więcej niż 5 osób z indywidualnie stworzonymi widokami, 

konieczne jest rozszerzenie o ten moduł.

OPIS MODUŁÓW



27



28

Poznaj naszą technologię z bliska
—

Jesteśmy przekonani, że technologię trzeba poczuć własnymi  

zmysłami. Dlatego zapraszamy Cię do showroomu — miejsca, 

w którym możesz na własne oczy zobaczyć możliwości 

inteligentnych rozwiązań APA.

APA SMART

Siedziba grupy APA, to jeden z najnowocześniejszych budynków  
na Śląsku. Pełna synergia systemów, monitoring najważniejszych   
funkcji budynku, interakcja z użytkownikiem, wnętrza naszpikowane 

technologią jutra — w tym budynku każdy zrozumie znaczenie  
słów “inteligentna automatyka”.

Showroom
—

 

28



29

Samsung Showroom
—

Nowoczesny system powinien dostarczać szerokiego 

spektrum możliwości integracji oraz zarządzania  

otaczającymi nas urządzeniami. Doskonale rozumiemy 

wymagania i oczekiwania stawiane przez naszych Klientów, 

dlatego to właśnie Vision został wybrany przez firmę  

Samsung do sterowania przestrzenią, prezentującą  

najnowsze rozwiązania korańskiego producenta.

29
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DECOROOM
—

Nowoczesny, inteligentny dom powinny cechować: 

ponadczasowe wzornictwo, solidność oraz innowacyjne 

rozwiązania, ułatwiające życie.

APA Group oraz Decoroom pokazały, że inteligentne 

rozwiązania nie zawsze są nachalne i nie muszą negatywnie 

wpływać na estetykę domu. Powinny one być niewidoczne  

i automatycznie wspomagać każdy aspekt naszego życia.  

My zaś powinniśmy traktować je jak coś oczywistego.

Realizacje
—
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Włocławek — rozbudowa nowoczesnej rezydencji 
—

Inwestycja we Włocławku to projekt, który objął  

kompleksowe wdrożenie automatyki budynkowej 

na terenie prywatnej rezydencji. Podjęte działania 

objęły część wypoczynkowo-rekreacyjną: basen 

o długości 20m, garaż na cztery samochody oraz 

szklany tunel, łączący garaż z domem, kinem letnim  

i oranżerią, tworząc jedno, spójne środowisko oparte  

o inteligentną technologię.

 

W ramach synergii urządzeń do Vision BMS poza systemami 

bezpieczeństwa, monitoringu oraz oświetlenia zostały 

podpięte dwie pompy ciepła oraz technika basenowa. 

Wszystko w celu zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa 

mieszkańców.



apagroup.pl/apa-home

youtube.com/user/APAfirma

facebook.com/apagrouppl

—

Apa Sp. z o.o.
ul. Tarnogórska 251, 44-105 Gliwice, PL
tel. +48 32 231 64 43, fax +48 32 231 64 43

Centrum Sprzedaży i Dystrybucji
Tel: +48 570 075 020

info@apagroup.pl

sales@apagroup.pl

http://apagroup.pl/apa-home
http://youtube.com/user/APAfirma
http://facebook.com/apagrouppl
mailto:info@apagroup.pl?subject=
mailto:sales@apagroup.pl?subject=

