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Dążymy do perfekcji, 
dlatego każdy nasz 
produkt jest stale 
rozwijany i udoskonalany, 
by służył naszym 
Klientom jak najlepiej.
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AMPIO SMART HOME powstało w 1997 roku pierwotnie zajmując się konstruowa-
niem i produkcją systemów zabezpieczeń dla motoryzacji, a także elektroniką 
użytkową i przemysłową. W 2008 roku powstały pierwsze produkty automatyki 
domowej. System Ampio Smart Home jest niezwykle nowoczesnym rozwiązaniem 
w całości zaprojektowanym i produkowanym w Polsce. 

Bazujemy w naszych rozwiązaniach na technologii CAN firmy BOSCH, stworzonej 
ponad 30 lat temu, sprawdzonej i stosowanej na co dzień w setkach milionów in-
stalacji w motoryzacji, lotnictwie i przemyśle na całym świecie. Dążymy do perfekcji, 
dlatego każdy nasz produkt jest stale rozwijany i udoskonalany, by służył naszym 
Klientom jak najlepiej. 

Jesteśmy pewni naszej technologii i zastosowanych najwyższej jakości elementów, 
dlatego oferujemy 5-letni okres gwarancji na wszystkie elementy naszego systemu.
Najważniejszą cechą rozwiązania Ampio wynikającą z zastosowanej technologii 
CAN jest system rozproszony, co cechuje jedynie najlepsze rozwiązania na świato-
wych rynkach. System ten nie potrzebuje centralki lub innego punktu centralnego, 
nie posiada centralnego punktu awarii, a każdy moduł komunikuje się z wszystkimi 
pozostałymi elementami instalacji. Sprawia to, że system jest niezawodny, a także 
daje duże możliwości w jego konfiguracji i przyszłej rozbudowy.

Twoje bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, dlatego stworzyliśmy system 
inteligentnego domu AMPIO o wysokiej odporności na zakłócenia, próby włamań 
czy podsłuchu. Jesteśmy dumni, że stworzyliśmy system, który zaopiekuje się Two-
im mieszkaniem, domem, ogrodem przejmując na siebie szereg obowiązków, byś 
mógł w spokoju cieszyć się życiem Swoim i Twojej rodziny. 



Ampio to komfort
Czas na inteligentną rewolucję w Twoim domu! Już teraz odkryj, jak technologia 
może służyć na co dzień Tobie i Twojej rodzinie. Komfortowe, wygodne życie jeszcze 
niedawno wydawało się być luksusem. Dziś, z systemem Ampio, luksus ten możesz 
mieć w Swoim mieszkaniu, domu czy ogrodzie. 

Tylko uważaj, komfort uzależnia szybciej, niż mogłoby się wydawać. Dom z syste-
mem Ampio czuje, widzi i wykonuje za Ciebie szereg czynności. Zna potrzeby Twoje 
i Twojej rodziny. Zapytasz pewnie jak to jest możliwe, a my odpowiadając na Twoje 
pytanie, przedstawimy Ci pewną historię…

Za oknem pada deszcz, w domu robi się ciemno. Chłodny poranek wchodzi wielkimi 
krokami do domu. Tak bardzo marzysz o przyjemnym, ciepłym dniu. Musisz tylko pod-
nieść temperaturę w każdym pomieszczeniu. Chodzisz zatem po domu podkręcając 
grzejniki, jednak gdy ustawisz temperaturę w jednym pokoju okazuje się, że w drugim 
jest dużo chłodniej. Czas mija a Ty jesteś niezadowolony. Cała sytuacja sprawiła, 
że poczułeś się zmęczony a to dopiero początek dnia. Siadasz na kanapie. Musisz 
odpocząć. Szukasz pilota do telewizora, żeby choć przez chwilę się zrelaksować. 
Nie masz siły, a jeszcze tyle domowych czynności jest przed Tobą. 

A mogłoby być zupełnie inaczej…
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6:40
Dom Ampio włącza zaplanowane wcześniej działania tworząc idealny 
klimat zanim się obudzisz. Ustawia Twoją ulubioną temperaturę w domu 
i włącza maty grzewcze w łazienkach. Ulubiona muzyka zastępuje trady-
cyjny budzik, delikatnie odsłaniają się zasłony lub rolety. Dom budzi się 
razem z Tobą, stopniowo podgłaśniając muzykę i odpowiednio oświetla-
jąc Ci drogę. Automatycznie uruchamia się cyrkulacja wody.

6:45
Gdy wchodzisz do łazienki uruchamia się scena świetlna, słyszysz w tle 
muzykę lub ulubioną stację radiową. Dzięki włączonej cyrkulacji wody 
z kranu od razu leci ciepła woda. Czujesz mile ciepłą podłogę a mata 
za lustrem włącza się sama, by uchronić lustro  przed parowaniem. System 
sprawdził już warunki pogodowe i pokazuje je na panelu przy lustrze. 19:00

Nadszedł czas na wspólny seans filmowy. System uruchomił więc scenę 
„Kino”. Oświetlenie górne zostało przez system wyłączone i włączone 
podświetlenie boczne ekranu. Twój dom wie, że teraz należy opuścić ekran, 
uruchomić zestaw kina domowego i zasłonić zasłony. Muzyka rozbrzmie-
wająca do niedawna w tle już została wyłączona, a domownicy wygodnie 
zasiedli w fotelach. To wszystko, co musieli zrobić.

7:00
Rolety i zasłony ustawione są w Twojej ulubionej konfiguracji, które wraz 
z ulubioną sceną świetlną oraz muzyką umilają Ci poranną kawę. 

22:00
Oświetlenie w ogrodzie zostało przyciemnione tworząc miłą atmosferę 
otoczenia, uruchomi się jednak, gdy alarm wykryje ruch na zewnątrz 
dbając o bezpieczeństwo Twojej rodziny.  Czas szykować się do snu. Maty 
w łazienkach już są gotowe do grzania, światła w salonie zostały zgaszone, 
rolety opuszczone. Zasłony również zostały zasłonięte, by nie przeszkadzać 
w odpoczynku. 

7:20
Wychodzisz z domu, a Twój dom wyłącza światło, muzykę i inne niepo-
trzebne urządzenia, zamyka okna i drzwi, opuszcza rolety, uruchamia 
alarm, zmniejsza chłodzenie latem i obniża temperaturę zimą.

22:30
Jesteś poza domem, a Twoje pociechy w nim zostały i martwisz się, 
czy nie zakłócają spokoju sąsiadom? Możesz uruchomić tryb PARTY, który 
ograniczy maksymalną głośność muzyki. Twój dom może również poin-
formować Cię o trwającej imprezie, a Ty możesz za pomocą np. smartfona 
ściszyć lub wyłączyć swoim latoroślom muzykę. 

12:00
Dom Ampio pod nieobecność domowników uruchamia automatyczny 
odkurzacz, uruchamia się pralko – suszarka.

23:00
Twojego ogrodu już strzeże alarm. Jego załączenie sygnalizowane jest 
na panelu zmianą koloru ikony. Wykryty ruch czy obecność nieproszonych 
gości w ogrodzie sygnalizowany jest np. migającą w kolorze czerwonym 
taśmą LED, uruchamia również dodatkowe oświetlenie i może pokazać 
obraz z kamer na telewizorze.

16:00
Twój dom już wie, że za chwilę wszyscy domownicy do niego wrócą. 
Podnosi więc temperaturę ogrzewania zimą lub obniża ją latem, zwiększa 
wydajność wentylacji i rekuperacji.

24:00
Gdy cała rodzina zapadła w sen system Ampio czuwa. Strzeże bezpie-
czeństwa Twojej rodziny i oszczędza Twoje pieniądze. Ogrzewanie zostało 
zmniejszone, a Twój dom Ampio pamiętał również o zamknięciu drzwi, 
bramy garażowej i włączeniu alarmu w trybie nocnym.  Dba również 
o Twój ogród, dlatego uruchomiony został system jego podlewania.

17:00
Zanim wjedziesz na posesję Twój dom, czując podjeżdżający samochód, 
otworzy bramę, podświetli podjazd, odsłoni rolety i otworzy okna. Alarm 
zostaje rozbrojony.  Zgodnie z Twoim życzeniem może również włączyć 
piekarnik, by na domowników czekała ciepła kolacja.

03:00
Gdy śpisz, włącza się automatyczne czyszczenie basenu.

04:00
Uruchamia się automatyczne płukanie filtrów domowego uzdatniania 
wody. 

18:00
Wszyscy domownicy są w domu, Twój inteligentny dom Ampio już o tym 
wie, dlatego już wcześniej uruchomił kominek, by stworzyć miły nastrój 
Waszej ulubionej sceny „kolacja”, nad stołem w jadalni zaświeciły się świa-
tła w ciepłym odcieniu, a pozostałe oświetlenie w całym domu zostało 
zgaszone. Twój dom wie, który pokój jest już pusty. Mieszkańcy zasiedli 
już do stołu, a w tle rozbrzmiewa spokojna muzyka umilająca wspólny 
posiłek. 

06:00
System Ampio wciąż pamięta o konieczności i warunkach porannego 
podlania trawy, dlatego sprawdzi wilgotność gleby oraz prognozę opadów 
atmosferycznych. W zależności od sytuacji uruchomi podlewanie. Twój 
ogród będzie Ci za to wdzięczny.

  
 
Nikt nie lubi porannego dźwięku budzika, który wyrywa nas 
z głębokiego snu. Na samą myśl o konieczności wstania z łóżka 
marzymy, by ta chwila nigdy nie nastała.  Z Ampio poranki mogą 
być zupełnie inne…

Gdy odpoczywasz nocą zbierając siły i energię do nowego dnia, 
Twój inteligentny dom Ampio nie śpi. Patrzy, czuje, sprawdza 
i wykonuje bardzo ważne czynności za Ciebie.  A gdy wstanie świt 
sprawdzi temperaturę na zewnątrz i dostosuje szereg czynności, 
które sprawią, że wstawanie stanie się wielką przyjemnością. 

Twój dzień z Ampio



Oświetlenie
Steruj swoim oświetleniem w całym domu z jednego 
miejsca. Możesz zmieniać natężenie i barwę światła listew 
LED, RGBW lub białych. Stwórz indywidualny charakter 
pomieszczeń. Możesz również sterować jasnością żarówek 
halogenowych oraz tradycyjnych. Do przycisku oświetlenia 
na panelu dotykowym możesz przypisać także funkcję 
oświetlenia nocnego realizowanego np. po godzinie 23. 
Dostępna może być także funkcja oświetlenia awaryjnego.

Muzyka i TV
Z poziomu panelu możesz sterować radiem i muzyką 
w różnych pomieszczeniach. Użyj systemowego amplitu-
nera Ampio lub głośników multiroom innych producentów, 
np. SONOS. Uruchom również swój telewizor lub rzutnik 
ustawiony na ulubiony program lub film.

Urządzenia
Steruj urządzeniami domowymi za pomocą jednego  
przycisku na panelu. Możesz włączać i wyłączać z poziomu 
panelu nawet proste urządzenia typu wiatrak czy przenośny 
grzejnik elektryczny. 

Komfort cieplny
Dzięki informacji prezentowanych na wyświetlaczu LCD 
w łatwy i czytelny sposób możesz regulować temperaturę 
w całym domu, bądź w wybranym pomieszczeniu. Możesz 
również sterować sauną czy klimatyzacją, a także rekupera-
cją, nawilżaczami powietrza. itp. 

Sceny
To ulubione przez Ciebie polecenia i ustawienia poszcze-
gólnych urządzeń zebrane w grupy (scenariusze) np.: KINO, 
PARTY, WYJAZD, przypisane do poszczególnych ikon.

Stany ikon
Każda ikona na panelu może posiadać indywidualny kolor 
informujący o aktualnym stanie realizowanej funkcji tak 
aby w łatwy sposób widzieć co się dzieje.  

Wyświetlacz LCD
Wyświetlacz LCD pozwala Ci w sposób optyczny kon-
trolować różne wartości, np. temperaturę wewnętrzną 
i zewnętrzną, datę, zużycie prądu, tryb pracy rekuperacji 
czy klimatyzacji. Możesz również odczytać nazwę i komuni-
katy stacji radiowej (RDS), kursy walut czy kursy giełdowe. 
Dzięki temu w jasny i czytelny sposób jesteś w stanie regu-
lować np. temperaturę w całym domu bądź w wybranym 
pomieszczeniu. 

Aplikacja mobilna
Aplikacja oprócz rozbudowanych opcji sterowania i moni-
torowania, daje możliwość personalizacji interfejsu, w tym 
zmiany opisów czy ikon. Możesz ją zainstalować na dowol-
nej ilości urządzeń mobilnych z platformą iOS lub Android. 

Dopasuj swój panel szklany kolorem, stylem ikon i własnymi opisamiPanele szklane 
Panele wykonane z najwyższej jakości szkła LACOBEL w dowolnym kolorze stanowią niezwykły element wystroju 
Twojego wnętrza. Możliwość zaprojektowania i naniesienia indywidualnych ikon pozwala na proste, intuicyjne 
zarządzanie funkcjami całego domu. Ikony jednoznacznie wskazują dane pole sterujące, zaś punkt sygnalizacyjny 
informuje o aktywności funkcji. Możesz zastąpić 18 i więcej przełączników standardowych na jeden unikalny, niepo-
wtarzalny panel dotykowy. 

Pola sensorowe mogą mieć wiele funkcji, również zmiennych w czasie oraz kolorów podświetlenia w zależności 
od np. stanu urządzenia, czy otrzymanej z systemu informacji. Możliwość regulacji intensywności podświetlenia 
w zależności od pory dnia umożliwia umieszczenie panelu nawet przy łóżku, bez ryzyka wybudzania ze snu. Zarów-
no podpisy jak i ikony są indywidualnie dobierane, dlatego mogą być w dowolnych językach, wielkościach i krojach. 
Panele z wyświetlaczem LCD mogą wyświetlać dowolne informacje.

Sterowanie

Kontrola bezpieczeństwa
Naciśnięcie przycisku może uruchomić podgląd kamery 
na ekranie telewizora, dzięki czemu w łatwy i szybki sposób 
sprawdzisz co dzieję się wokół Twojego domu. Panel może 
również służyć jako klawiatura do uruchamiania i wyda-
wania komend do systemu alarmowego. Dzięki podświe-
tlanym w różnych kolorach diodom znajdujących się obok 
ikon możesz sprawdzać uruchomienie stref alarmowych 
oraz kontrolować zamkniecie drzwi i okien.

Bramy, rolety, zasłony 
i markizy
Poza standardową funkcją zmiany położenia rolet czy za-
słon, możesz sterować bramą garażową czy ekranem dla 
projektora. Możesz sterować roletami z całego domu, 
a wychodząc z niego jednym przyciskiem zasłonić zasłony 
czy zamknąć wszystkie rolety.



Inteligentny dom Ampio posiada system czujników i detektorów, 
a także zintegrowany system zarządzający wszystkimi instalacja-
mi znajdującymi się w budynku i jego otoczeniu. Komunikacja 
pomiędzy różnymi elementami systemu sprawia, że dom może 
reagować na zmiany środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. 
Przekłada się to nie tylko na komfort życia, ale również na mak-
symalizację funkcjonalności i minimalizację kosztów eksploatacji. 

Inteligentny dom Ampio jest 
otwarty na wiele standardów 
komunikacyjnych, np. LORA,  
Z-Wave*, 1-Wire, Modbus, KNX, 
RS-232, RS-485, zapewnia integra- 
cję IP z użyciem sieci kompute-
rowej kablowej jak i Wi-Fi. 

Dla Ciebie oznacza to, że dajemy Ci dowolność wyboru sprzętu, 
który chcesz mieć zainstalowany w swoim domu, m.in. czujni-
ków, detektorów, rekuperatorów, urządzeń klimatyzacyjnych, 
pieców, paneli słonecznych, pomp ciepła, kamer IP, domofonów 
i wideodomofonów, a także sprzętu audio & video (integracja 
z API wybranych TV i amplitunerów), multimedialnego (np. 
SONOS, Denon). Jedynym warunkiem jest to, aby sprzęt posiadał 
funkcje inteligentnej komunikacji. 

Zespół naszych ekspertów pomoże Ci w wyborze urządzeń, 
które najlepiej spełnią Twoje wymagania. Zadba również 
o bezpieczną transmisję danych, a zatem bezpieczeństwo całego 
systemu.

Dom Ampio obsługuje również całą gamę czujników poczyna-
jąc od tych, które wykrywają ruch, mierzą temperaturę, poziom 
tlenku węgla po czujniki światła mierzące natężenie oświetlenia 
czy stacji pogodowych – systemowej Ampio czy np. Netatmo 
(czujniki temperatury, natężenia dźwięku, jakości powietrza 
wewnętrzne i zewnętrzne, czujnik wiatru, opadu, prognoza po-
gody). Jest to istota systemów inteligentnego domu, ponieważ 
sczytując informacje z różnych źródeł  dom reaguje na występu-

*) wybrane produkty *) dostępne dla wybranych instalatorów

jące zdarzenia, co zapewnia komfort, bezpieczeństwo, wygodę 
i oszczędności. Nasz zespół nauczy Twój dom symbiozy tych 
elementów.

Co więcej, na poziomie systemowym – protokularnym tworzy-
my idealną integrację z systememi alarmowymi. Zastosowanie 
takiego sposobu integracji daje pełen komfort użytkowania jak 
i spełnia wymogi prawne związane z ubezpieczeniem. Pamiętaj, 
nie zastępuj alarmu systemem domu inteligentnego i nie zastę-
puj domu inteligentnego alarmem.

Udostępniamy również API systemu Ampio dzięki któremu 
jest możliwa integracja z innymi systemami inteligentnymi 
oraz aplikacjami na komputery i urządzenia mobilne innych pro-
ducentów. API Ampio można użyć np. do sterowania systemem 
za pomocą Twojego SmartWatch-a.

Największe skupisko możliwości i informacji w systemie Ampio 
daje panel ścienny – tablet. Za jego pomocą mamy pełną 
kontrolę nad systemem i dostęp do kontroli nad wszystkimi 
urządzeniami w naszym domu. Przekazuje m.in. takie informa-
cje, jak: temperatura w pomieszczeniach, stany poszczególnych 
urządzeń, pobór energii, pokazuje obraz z kamery przy wejściu, 
przekazuje najświeższe informacje.

Inną możliwością zarządzania domem jest wykorzystanie 
szklanych paneli ściennych, które zastępują wiele włączników 
klasycznych, a w wersji z wyświetlaczami LCD, przekażą Ci dodat-
kowe informacje. Ich używanie jest niezwykle intuicyjne i szybkie. 
Wystarczy jedno dotknięcie – smartfon zawsze może się gdzieś 
zawieruszyć.

Jeśli chcesz zastosować w swoim domu klasyczne przyciski, sys-
tem Ampio daje Ci taką możliwość wyposażając je w dodatkowe 
możliwości sterowania jednym przyciskiem kilku urządzeń.

System Ampio wykorzystuje do sterowania własne aplikacje 
przeznaczone dla systemów mobilnych iOS oraz Android współ-
pracujących z telefonami, tabletami lub innymi urządzeniami. 
Od dziś możesz zarządzać swoim całym domem zarówno z kana-
py w salonie jak i leżaka na plaży.

Panel ścienny

Specjalnie zaprojektowana ramka dedykowana do montażu 
w ścianie tabletów iPad, posiada wbudowany zasilacz. Podobnie 
jak panele może być wykonana w dowolnym kolorze, tak aby 
Twoje wnętrze było w idealnej harmonii.

Stanowi centrum sterowania całym domem. Jest źródłem infor-
macji o bierzących parametrach domu. Może być wykorzystany 
jako wyświetlacz monitoringu kamer, jak też przejąć funkcję 
videodomofonu. 

Włączniki klasyczne – przyciski

System Ampio nadaje nowy wymiar klasycznym przyciskom 
i przełącznikom.

Możesz zaprogramować ich różne stany. Pojedyńcze naciśnię-
cie zapali Ci światło, podwójne opuści roletę do połowy okna, 
a przytrzymanie przez 3 sekundy zgasi światło i domknie roletę. 
Organiczeniem w komponowaniu przyciśnięć i reakcji na nie jest 
tylko Twoja wyobraźnia.

KNX – panele ścienne

Korzystając z możliwości integracji z systemem KNX, możesz 
podłączyć całą gamę paneli, wyświetlaczy dotykowych i przy-
cisków inteligentnych pracujących w tym standardzie. Dzieki 
ich możliwościom wizualizacji budynku, możesz je wykorzystać 
do obrazowego sterowania Twoim systemem Ampio*.

Ampio to integracja
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Ampio to oszczędność
Martwią Cię wysokie rachunki za ogrzewanie czy energię 
elektryczną? Zastanawiasz się jak je ograniczyć?

System inteligentnego domu Ampio pomoże i pokaże co zro-
bić, żeby to dobrze i efektywnie osiągnąć, a Ty w tym czasie 
pomyśl na co wydasz zaoszczędzone pieniądze.

Dzięki integracji systemu Ampio z całym domem i jego 
urządzeniami możesz zoptymalizować zużycie energii, a tym 
samym zaoszczędzić pieniądze. 

W tradycyjnym domu wszystkie urządzenia pracują oddziel-
nie.  Przeprogramowanie ich bądź ponowne ustawienie 
parametrów ich pracy, nawet jeśli nie jest trudne, wymaga 
Twojego dużego zaangażowania. 

Ampio Smart Home pozwoli Ci w prosty sposób dostosowy-
wać Twój komfort zgodnie z Twoimi wymaganiami przejmu-
jąc za Ciebie zarządzanie pracą poszczególnych urządzeń 

dając Tobie wygodę i oszczędności. Jeśli jednak potrzebujesz 
dokonać zmiany – z Ampio jest to bardzo proste i intuicyjne. 

Dom sam rozpoznaje czy w nim jesteś, kiedy wrócisz 
do domu i jaką temperaturę i oświetlenie preferują poszcze-
gólni domownicy. Co więcej, wykona za Ciebie i Twoją rodzi-
nę szereg czynności, które powodują znaczne oszczędności. 

Jeśli otworzysz okno, to system Ampio wyłączy klimatyzację 
lub grzejnik, ograniczy pracę wentylacji-rekuperacji, nie po-
zwoli opuścić rolety wewnętrznej. Gdy czujniki wiatru i desz-
czu rozpoznają zbliżającą się burzę, system Ampio zamknie 
okna dachowe, chroniąc przed zalaniem Twoją podłogę 
i meble, opuści zewnętrzną roletę antywłamaniową, chroniąc 
szyby lub uchylone, otwarte okno przed uszkodzeniami.

System może także monitorować obecność w poszczegól-
nych pomieszczeniach. W tych nieużywanych zgasi za Ciebie 
światło, zmieni parametry wentylacji i temperatury, zamknie 

rolety, aby uchronić pomieszczenie przed zbyt intensywnym 
nagrzaniem bądź wychłodzeniem, wyłączy urządzenia, które 
pracują w trybie „stand by”, a po Twoim powrocie przywróci 
ulubione ustawienia.

Co więcej, system pozwala na monitorowanie zużycia energii 
wybranych przez Ciebie urządzeń prezentując je w postaci 
wykresów na tabletach i smartfonach bądź panelach doty-
kowych Ampio z funkcją wyświetlacza LCD. Na podstawie 
prezentowanych analiz możesz zarządzać zużyciem poszcze-
gólnych parametrów. 

Ale to nie wszystkie możliwości oszczędzania z Ampio. 

System potrafi zarządzać również energią pozyskiwaną 
przez kolektory fotowoltaiczne czy wiatrak.  Jeśli zastosujesz 
oświetlenie magistralne Ampio w domu i ogrodzie system 
będzie wykorzystywał Twoja odnawialną energię do zasilania 
oświetlenia a jeśli jej zabraknie system przywróci zasilanie 
z zakładu energetycznego. 

Oszczędzanie jeszcze nigdy nie było tak proste. A oszczędność 
to także bezpieczeństwo!

BEZPIECZEŃSTWOOSZCZĘDNOŚĆINTEGRACJEKOMFORT



Ampio to bezpieczeństwo
Wyobraź sobie dom, który myśli, czuje, widzi i strzeże bezpie-
czeństwa całej Twojej rodziny. Niemożliwe? A jednak… 

Taki właśnie jest dom Ampio. Bezpieczeństwo traktujemy wy-
jątkowo poważnie, dlatego dołożyliśmy wszelkich starań, aby 
stworzyć niezawodny system ostrzegania i reagowania, który 
zadba o bezpieczeństwo Twojej rodziny i Twojego domu.
Ampio zapewnia pełną integrację z systemem alarmowym, 
a wszystkie czujniki są wykorzystywane wzajemnie zarówno 
przez system alarmu jak i przez system Ampio z zachowaniem 
reguł producenta alarmu.

Czujniki światła, dymu, dwutlenku węgla, gazu, pożaru, 
zalania, temperatury, włamania, stłuczenia szyb, naruszenia 
barier przestrzennych i inne strzegą Twojego bezpieczeń-
stwa. System Ampio, który otrzyma sygnał z czujnika zalania, 
oprócz alarmu i powiadomienia Ciebie SMS’em lub e-mailem, 
zamknie zawory wodne i nie dopuści do większych strat. 
Podobnie może zareagować na sygnał z czujnika gazu – auto-
matycznie zamknąć jego dopływ i zwiększyć pracę wentylacji. 
Pamięta również, żeby wyłączyć żelazko, o którym zapomnia-
łeś wychodząc z domu.

Nasz system wykryje także brak zasilania, przełączając dom 
na zasilanie awaryjne. Ponadto wyłączy niepotrzebnie działa-
jące urządzenia, tak aby nie obciążały zasilania awaryjnego, 
aby działało jak najdłużej. 

Znaczna część włamań (ok.70%) dokonywana jest podczas 
krótkiej nieobecności domowników – gdy „na chwilę” wy-
chodzisz do sklepu, bądź odwiedzasz sąsiada. Zwykle wtedy 
zapominasz o zabezpieczeniu Twojego domu lub jest to dla 
Ciebie zbyt uciążliwe. Na szczęście dom Ampio poczuje Twoją 
nieobecność, wszystko pozamyka, a na koniec uruchomi 
alarm.

Aby ustrzec Cię przed „nieproszonymi gośćmi”, Twój dom 
Ampio nauczy się Twoich zwyczajów, a gdy wyjedziesz, zasy-
muluje Twoją obecność zapalając i gasząc światła, poruszając 
roletami w tak naturalny sposób, by dom sprawiał wrażenie 
jakbyś był obecny. System Ampio jest systemem bardzo 
bezpiecznym, stabilnym i odpornym na uszkodzenia. Nie po-
trzebuje centralki ani innego centralnego punktu, w którym 
przechowywane byłyby dane systemu. 

Jest systemem rozproszonym, to znaczy, że każdy element 
systemu Ampio działa niezależnie, a awaria jednego z modu-
łów nie wstrzymuje pracy pozostałych, które działają i reali-
zują swoje funkcje. Projektując instalację z naszym zespołem, 
masz gwarancję, że nie będzie problemem zmiana funkcji np. 
pokoju dziecka lub rozbudowa systemu, tak aby rósł nie tylko 
razem z  Twoimi dziećmi ale także Twoimi potrzebami.

Wyobraź sobie dom, 
który myśli, czuje, widzi 
i strzeże bezpieczeństwa 
całej Twojej rodziny.

BEZPIECZEŃSTWOOSZCZĘDNOŚĆINTEGRACJEKOMFORT



Ampio Smart Home

al. Wilanowska 67E  
02-765 Warszawa 
tel. 509 253 522,  
501 501 005 
ash@ampio.pl

woj. mazowieckie, podlaskie, 
warmińsko-mazurskie, opolskie

Ampio Sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 2 
72-010 Police 
tel. 91 317 51 45

I-Future

ul. Rudzka 16A  
44-293 Gaszowice 
tel.  690 480 590 
info@i-future.pl 

 
woj. lubelskie, podkarpackie, 
małopolskie, świętokrzyskie, 
łódzkie, śląskie, dolnośląskie

HOMELOGIC

ul. Słowackiego 25/15  
60-822 Poznań  
tel. 792 722 788, 
603 404 404 
biuro@homelogic.pl

woj. wielkopolskie, lubuskie, 
zachodniopomorskie

Alles Arkadiusz Tokarski

ul. Rodła 1  
64-920 Piła  
tel. 603 606 596, 
673 515 515  
biuro@alles24.com.pl

woj. pomorskie,  
kujawsko-pomorskie, 
zachodniopomorskie

Dystrybutorzy regionalni:

www.ampio.com.pl


