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S P O N S O R O W A N Y  A R T Y K U ŁA R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y

Obecnie zastosowanie najnowszych technologii, 
dostępność na rynku wielu rozwiązań oraz 

przystępna cena urządzeń elektronicznych sprawiają, 
że automatyka budynkowa staje się coraz popular-
niejsza, a instalacje systemów zdalnego sterowania 
to w europejskich domach niemal norma.

Kompatybilność i współpraca
DTM System, polski producent automatyki bramo-
wej, proponuje użytkownikom – chcącym 
wprowadzić w swoich domach funk-
cjonalność inteligentnego budynku 
w przystępnej cenie, z zachowa-
niem europejskich standar-
dów oraz bezpieczeństwa 
– centralę automatyki bu-
dynku CHRONO. To wielo-
funkcyjne urządzenie wpro-
wadza inteligencję budynku 
przy użyciu standardowych 
systemów zdalnego sterowa-
nia na częstotliwościach 433 
MHz i 868 MHz. Dzięki możliwości 
współdziałania systemów zapewniona 
jest kompatybilność i współpraca urządzeń już 
działających w obiekcie oraz urządzeń nowych. 
Warunkiem działania systemu jest wyposażenie 
urządzeń automatyki domowej w urządzenia radio-
we pracujące w systemie DTM 433 MHz lub/i DTM 
868 MHz. Elastyczność systemu pozwala na dowolne 
dodawanie i modyfi kowanie urządzeń oraz funkcji. 
W ofercie producenta znajduje się wiele urządzeń 
zdalnego sterowania oraz akcesoriów, zapewniających 
szeroki wybór w zależności od potrzeb użytkownika 
i instalacji.
CHRONO to urządzenie w kompaktowej obudowie, 
wyposażone w interfejs Ethernet, który pozwala 
na podłączenie centrali do sieci LAN. Za jego po-
średnictwem możliwe jest sterowanie i konfi guro-
wanie urządzenia z telefonu z systemem Android. 

To właśnie aplikacja stanowi interfejs CHRONO 
i pozwala zarówno na konfi gurację urządzenia, 
jak i na sterowanie automatyką domową z ekranu 
telefonu czy tabletu.

Sterowanie w czasie rzeczywistym
Urządzenie wyposażone jest w dwa wbudowane na-
dajniki oraz dwa odbiorniki radiowe. Główną funkcją 
CHRONO jest sterowanie urządzeniami automatyki 

domowej za pomocą aplikacji na urządzenia 
mobilne. Za pomocą wirtualnych przy-

cisków w telefonie można otworzyć 
bramę lub rolety czy zapalić świa-

tło. Wbudowany zegar czasu 
rzeczywistego pozwala na ste-
rowanie urządzeniami według 
ustalonych harmonogramów. 
Harmonogram taki pozwala 
zdefi niować czas lub zakres 

czasu, w jakim urządzenia au-
tomatyki domowej mają zostać 

włączone lub wyłączone. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu użytkownik nie 

musi pamiętać o otwarciu rolet czy włącze-
niu zraszacza lub lampy przed posesją. Wszystkie 
działania wykonane zostaną automatycznie dzięki 
kalendarzowi harmonogramów i zadań.

Bezawaryjna praca na lata
Niezaprzeczalną zaletą centrali automatyki budynku 
CHRONO jest możliwość ciągłej modyfi kacji syste-
mu inteligentnego budynku i urządzeń. W dowolnej 
chwili można dodać zdalnie sterowane urządzenie, 
a także dodać, usunąć lub zmodyfi kować zadania 
autonomicznie wykonywane przez centralę. Zdalne 
sterowanie urządzeniami automatyki budynku za-
rządzane jest centralnie poprzez aplikację mobilną. 
Przy odpowiedniej konfi guracji i zachowaniu zasad 
użytkowania system gwarantuje bezawaryjną pracę 
na lata.

CHRONO – automatyka budynku
na każdą kieszeń

 Systemy automatyki budynkowej, służące do sterowania urządzeniami, mają za zadanie wpro-
wadzenie udogodnień dla osób z nich korzystających. Inteligentne zdalne sterowanie urządze-
niami przekłada się bowiem na odczuwalną poprawę komfortu życia codziennego.      
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Cechy:
  aplikacja na urządzenia mobilne z systemem 
Android,

  kalendarz harmonogramów i zadań,
  wbudowane nadajniki i odbiorniki radiowe syste-
mów DTM 433 MHz i DTM 868 MHz,

  pamięć zdarzeń.
Zalety:

  wygodne i intuicyjne sterowanie urządzeniami 
zdalnego sterowania z ekranu smartfonu,

  autonomiczne wykonywanie ustalonych zadań,
  integracja systemów – możliwość wykorzystania 
urządzeń już działających oraz dodawania nowych,

  przystępna cena.

Potwierdzeniem innowacyjności CHRONO jest 
wyróżnienie urządzenia Złotym Medalem Między-
narodowych Targów Poznańskich. Złoty Medal MPT 
to jedna z najbardziej rozpoznawalnych nagród 

na polskim rynku. Przyznawana jest po wnikliwej 
ocenie ekspertów produktom najwyższej jakości, 
wytworzonym w oparciu o najwyższej klasy techno-
logie. W 2018 roku Sąd Konkursowy pod 
przewodnictwem prof. dr. hab. 
inż. Józefa Jasiczaka, 
dyrektora Instytutu 
Konstrukcji Budow-
lanych, Wydziału 
Budownictwa i Inży-
nierii Środowiska 
Politechniki Po-
znańskiej, uho-
norował centra-
lę automatyki budynku 
CHRONO Złotym Meda-
lem MTP.
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